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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ελ. Βενιζέλου 236

Πόλη

Ηλιούπολη, Αττικής

Ταχυδρομικός Κωδικός

16341

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR3

Τηλέφωνο

+30 210 9949837

Φαξ

+30 210 5238967

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

esaea@otenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αποστολάκη Νεκταρία

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.esaea.gr

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
(εφεξής Ε.Σ.Αμε.Α.) η οποία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα.
Η Ε.Σ.Αμε.Α. είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού
κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των
οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες
τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα
εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους στην ελληνική
Πολιτεία και κοινωνία.Κύρια αποστολή της Συνομοσπονδίας είναι η καταπολέμηση των
διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών
τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία, αυτά καθιερώνονται με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που η χώρα μας μαζί με το
Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον ν. 4074/2012.
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Εικόνα 1. Οργανόγραμμα Αναθέτουσας Αρχής
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.).
Οι βασικές δραστηριότητες της Α.Α. είναι οι εξής:
✓ Οργάνωση συστηματικών εκστρατειών ενημέρωσης της ελληνικής Κοινωνίας
και Πολιτείας για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες
παθήσεις. (Ιδίως την 3η Δεκέμβρη κάθε έτους, η οποία έχει ορισθεί ως «Εθνική
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»).
✓ Συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους με στόχο τη διάχυση της διάστασης των
αναγκών των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους στα δικά τους αιτήματα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να
επισημανθεί ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) και μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).
✓ Διαβούλευση με τους φορείς-μέλη της, συντονισμός τη δράση τους και
ενημέρωσής τους για όλες τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
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✓ Παρέμβαση μέσω έγγραφων συνηγοριών σε επιμέρους αιτήματα φορέων μελών
της καθώς και σε ατομικά αιτήματα.
✓ Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσω της
συμμετοχής εκπροσώπων της, μεταξύ άλλων, στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ, στο Δ.Σ. του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές
του Ν.2643/1998, στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 κ.α.
✓ Άσκηση συστηματικού ελέγχου της νομοθεσίας και υποβολή προτάσεων με
στόχο τη συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας.
✓ Υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων
προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στη θέσπιση
νέας νομοθεσίας καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης των
συνταγματικά κατοχυρωμένων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Αξίζει να
επισημανθεί ότι για την προώθηση αυτών των δικαιωμάτων της πληθυσμιακής
ομάδας που εκπροσωπεί, η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), η οποία αποτελεί το ανεξάρτητο
συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, καθώς και στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της
Μισαλλοδοξίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
✓ Άσκηση πίεσης για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του Οργανισμού
των Ηνωμένων Εθνών.
✓ Παροχή πληροφόρησης / ενημέρωσης για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τα
άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες αυτών μέσω της υπηρεσίας «Διεκδικούμε
Μαζί» που λειτουργεί καθημερινά σε 8ώρη βάση.
✓ Υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων με στόχο την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες
παθήσεις και την ενδυνάμωση των οικογενειών τους καθώς και των στελεχών
του αναπηρικού κινήματος.
✓ Λειτουργία Παρατηρητήριου Θεμάτων Αναπηρίας, το οποίο αποτελεί συστημικό
μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών για την αναπηρία
σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Ειδικότερα αξίζει να αναφερθεί ότι μέσω
του Παρατηρητηρίου η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά τις

Σελίδα 8 από 236

21PROC009249721 2021-09-23
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

εθνικές πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας, της
απασχόλησης κ.α.
✓ Λειτουργία Ινστιτούτου «ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ» που συνιστά τον επίσημο μελετητικό και
ερευνητικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Βασικός σκοπός του
Ινστιτούτου είναι να συμβάλλει καταλυτικά στην εφαρμογή των απαιτήσεων της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
και στην πραγμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας σε
ολόκληρη τη χώρα. Το Ινστιτούτο έχει αυτοτελή νομική υπόσταση και έχει
συστήσει Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
1.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.esaea.gr και μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2.

Οι προσφορές πρέπει
www.promitheus.gov.gr.

3.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
www.esaea.gr.

να

υποβάλλονται
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Κωδ. ΣΑ ΕΠ0261.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ02610030).
Η Σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 3 της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» με βάση την με αρ. πρωτ.:
91366/05.04.2021 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου και έχει
λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5071337. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου του έργου «Αναπαραγωγή σε
έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των
υποστηρικτικών εργαλείων», (Υποέργο 3) το οποίο εντάσσεται στην Πράξη
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5071337, στον
Άξονα προτεραιότητας: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου
δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στον Θεματικό Στόχο: 09 «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης», στην
Επενδυτική προτεραιότητα: 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων ευκαιριών», και στον Ειδικό στόχο: 2Α5.2 «Βελτίωση της παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
κακοποιημένες γυναίκες).
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Το έργο του αναδόχου αφορά α) στην παραγωγή έντυπης έκδοσης των εγχειριδίων/
υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1
«Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών» της Πράξης, στη
βάση μια σειράς από διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα και
προσβασιμότητα έντυπων εκδόσεων, και στην αναπαραγωγή τους σε πλήθος
αντιτύπων, β) στη μεταγραφή τους σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές που είναι
προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αναγνωστών με
αναπηρίες (όπως τυφλών ατόμων, ατόμων με υψηλό βαθμό μειωμένης όρασης, κωφών
κ.λπ.) γ) στον σχεδιασμό και η ανάπτυξη προσβάσιμης ιστοσελίδας για τις ανάγκες του
Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της Πράξης και, δ) στη βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο
πλαίσιο του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της Πράξης εκ των οποίων το ένα θα αφορά στο
σεμινάριο με θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και
ψηφιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, και το άλλο στο βιωματικό
σεμινάριο με θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και
ψηφιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην εκπαίδευση, στην εργασία
και σε άλλους τομείς της ζωής τους.
Συγκεκριμένα το υποστηρικτικό υλικό που θα παραχθεί από το Υποέργο 1 θα πρέπει να
εκτυπωθεί και να αναπαραχθεί σε έντυπη μορφή, συμβατική, και να μεταγραφεί σε
πολλαπλές εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές (προσβάσιμη ψηφιοποίηση), στις οποίες
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μια έκδοση βίντεο με απόδοση στη νοηματική με
παράλληλο υποτιτλισμό, όπως αποτυπώνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
Εγχειρίδια
Έρευνα κοινής γνώμης (που
θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.2 του Υποέργου 1)

Εκτύπωση/Αναπαραγωγή/Προσβάσιμη
ψηφιοποίηση/Νοηματική &Υποτιτλισμός
•
•
•
•
•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Αναπηρία
και Τοπική Ανάπτυξη» (που
θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.3 του Υποέργου 1)

•
•
•
•

Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe
PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο
υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή ( 28
σελ. έκαστο και σε 5000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe
PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb
116τμχ)
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•
•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδικός
Χάρτης για την Υλοποίηση της
Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα Άτομα με
Αναπηρίες στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου»
(που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.4 του Υποέργου1)

•
•
•
•
•
•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Η Φυσική
& Ψηφιακή Προσβασιμότητα
ως Μέσο Ισότιμης Συμμετοχής
των Ατόμων με Αναπηρία σε
όλες τις Εκφάνσεις της Ζωής»
(που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.5 του
Υποέργου 1)

•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Άτομα με
αναπηρία και Απασχόληση
στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου»
που
θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.6 του Υποέργου 1)

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο
υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή ( 28
σελ. έκαστο και σε 5000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe
PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb
232τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο
υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (36
σελ. έκαστο και σε 5000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe
PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb
174τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο
υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (28
σελ. έκαστο και σε 3000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe
PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb
232τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο
υποτιτλισμό.
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Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγός
Πρόσβασης
ατόμων
με
αναπηρία σε αρχαιολογικούς
χώρους και μουσεία και καλές
πρακτικές» που θα εκπονηθεί
στο πλαίσιο του Π.Ε.7 του
Υποέργου 1)

•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Ένταξη
της Διάστασης της Αναπηρίας
στις
Δράσεις
και
τις
Παρεμβάσεις
των
Οργανώσεων της Κοινωνίας
των Πολιτών», που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.9 του Υποέργου 1)

•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγός
Δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους,
στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου»
που
θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.10 του Υποέργου 1)

•

Εγχειρίδιο
με
τίτλο
«Ενδυνάμωση
Νέων
με
Αναπηρία & Χρόνια Πάθηση»
(που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.11 του
Υποέργου 1)

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (28
σελ. έκαστο και σε 3000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe
PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb
116τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο
υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (52
σελ. έκαστο και σε 3000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe
PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb
140τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο
υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (36
σελ. έκαστο και σε 5000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe
PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232
τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο
υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (20
σελ. έκαστο και σε 1500τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe
PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232
τμχ)
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Εγχειρίδιο
με
τίτλο
«Ενδυνάμωση Ατόμων με
Χρόνια Πάθηση» (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.11 του Υποέργου 1)

•

Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο
υποτιτλισμό.

•

Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (20
σελ. έκαστο και σε 1500τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe
PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232
τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο
υποτιτλισμό.

•
•
•
•

Εγχειρίδιο
με
τίτλο
«Ενδυνάμωση Ατόμων με
Ψυχική Αναπηρία» (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.11 του Υποέργου 1)

•
•
•
•
•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Ισότητα
των Φύλων»
(που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.11 του Υποέργου 1)

•
•
•
•
•

Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (20
σελ. έκαστο και σε 1500τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe
PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232
τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο
υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (20
σελ. έκαστο και σε 1500τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe
PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232
τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο
υποτιτλισμό.
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Επιπλεον ο αναδοχος θα υλοποιησει τον σχεδιασμο και την αναπτυξη προσβασιμης
ιστοσελιδας καθως και τη βιντεοσκοπηση δυο (2) σεμιναριων στο πλαισιο του Π.Ε.8 του
Υποεργου 1 της Πραξης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79800000-2 (Υπηρεσίες εκτύπωσης και
συναφείς υπηρεσίες) και (CPV): 72413000-8: Υπηρεσίες Σχεδιασμού Τοποθεσιών
Παγκόσμιου Ιστού.
Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Έργου, η Ε.Σ.Α.μεΑ., ως αναθέτουσα αρχή
προκηρύσσει το Υποέργο 3, στο σύνολό του.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 248.898,31
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) [€ 200.724,44 άνευ ΦΠΑ, και ΦΠΑ(24%) €
48.173,87].
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι μια (21) μήνες από την υπογραφή της και
λήγει με την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:
•

του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή
στις
Οδηγίες
2014/24/ΕΕ
και
2014/25/ΕΕ)»
(ΦΕΚ
147/Α΄/08.08.2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

•

του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013»,

•

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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•

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

•

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

•

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,

•

το π.δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικασικών Προσφυγών Ενώπιον της
ΑΕΠΠ»,

•

την υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016ΥΑ (ΦΕΚ 3251/Β’/1.11.16) όπως
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθ.137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ
5968/Β΄/31.12.2018,

•

την 56902 /215/02.6.2017 (Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)" με την οποία
τροποποιείται η Π1/2390/16.10.2013 (Β΄2677) Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

•

την 57654/23.05.2017 (Β΄1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία τροποποιείται η Π1
2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄3400)΄' Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων",

•

τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.
2859/2000,

•

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,

Σελίδα 16 από 236

21PROC009249721 2021-09-23
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

•

την με αριθμ. 91366/05.04.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» και την Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της,

•

το ισχύον Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» και η έκθεση
τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής,

•

το από 02/02/2008 (αριθ. κατ. 481/21.7.08) καταστατικό της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία,

•

την Απόφαση No 703/26.05.2021 Εκτελεστικής Γραμματείας (Ε.Γ). της Ε.Σ.Α.μεΑ.
για την έγκριση τευχών και τεχνικών προδιαγραφών του Υποέργου 3
«Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές
μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων»,

•

την Απόφαση No 73 - 16/09/2021 της Εκτελεστικής Γραμματείας (Ε.Γ). της
Ε.Σ.Α.μεΑ. με την οποία προκηρύσσει τον παρόντα ανοικτό διαγωνισμό κάτω των
ορίων.

•

την Απόφαση No 73 - 16/09/2021 της Εκτελεστικής Γραμματείας (Ε.Γ). της
Ε.Σ.Α.μεΑ περί ορισμού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης,
παραλαβής προσφορών.

•

την υπ’ αρ. 290234 - 13/09/2021 σύμφωνη γνώμη (προέγκριση δημοπράτησης)
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Πελοπόννησος» για τη Διακήρυξη για το
Υποέργο 3 «Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές
ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων», το οποίο εντάσσεται στην
Πράξη «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’».
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια
διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18η /10/2021 και ώρα
16:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 19η/10/2021, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 π.μ.
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου.

1.6 Δημοσιότητα
1. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 23/09/2021

Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο.
•
•

ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: Στις 24/09/2021
Ο ΛΟΓΟΣ: Στις 24/09/2021

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 140004
Η προκήρυξη (περίληψη Διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της παρούσας
καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.esaea.gr (βλ. ΕΡΓΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – Προκηρύξεις Προσκλήσεις
2. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Εθνική Συνομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
1.
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θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση των παραπάνω
υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα
κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/16,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν.
2.

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
3.

η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο
διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης,
κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας προκήρυξης και των
τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στη
παρούσα προκήρυξη. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο
ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των
τευχών.
4.

δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ. 24
του ν.4412/2016 κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του ίδιου
άρθρου. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για: α)
την αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και γ) την επανόρθωση συγκρούσεων
συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς
και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των
οικονομικών φορέων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 3 του αρ. 24 του ω. 4412/16 γνωστοποιήσουν εγγράφως
στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών
τους προσώπων, η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή
μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι
συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ενημερώνει αμέσως την Αρχή και
λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των
διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί
να συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε
συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και
των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Εάν
5.
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μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή
προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/16.
Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην Αρχή γραπτή έκθεση, η οποία
περιλαμβάνει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και
όλα τα επακόλουθα μέτρα που ελήφθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ω. 4412/16 και
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 341 του ν. 4412/16.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1

Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
-

η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.

-

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

-

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος.

2.1.3

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση
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όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
1) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
2) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των
εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο
ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς,
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να
διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5

Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
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περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ)
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε
(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’
εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που
περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία
υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας
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της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση
που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1

Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς
των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους
ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αρνητική
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
5. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε
περισσότερες από μία προσφορές με την ιδιότητα του Υποψηφίου Αναδόχου, Μέλους
υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας, Υπεργολάβου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό
νομικών ή φυσικών προσώπων σε περισσότερες από μία προσφορές σύμφωνα με τα
παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών, για τις οποίες
διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή.
2.2.2

Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων δεκατεσσάρων
Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (€4.014,49) η οποία αντιστοιχεί στο 2% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι
19/11/2021 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι έως 19/10/2021, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά οικονομικού φορέα που
παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση
συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται
πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των
προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης.
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2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς
προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Νόμου
4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από
την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2) ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.2.4 Επίσης, η εγγύηση καταπίπτει εάν ο οικονομικός φορέας υπέβαλε μη κατάλληλη
προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 Ν. 4412/2016, ή στις
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών.
2.2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη1 καταδικαστική απόφαση για ένα από
τα ακόλουθα εγκλήματα:
2.2.3.2
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ. 42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική
οργάνωση),
2) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των

1

Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως
“αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος
ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις
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Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και,
όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου),
237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού
Κώδικα,
3) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια
των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω
του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237
παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση
κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του
Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη
σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α'
103),
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την
αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για
την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L
88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων
187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 3235 του ν. 4689/2020 (Α' 103,
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
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συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την
κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015)
και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139
6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα
(εμπορία ανθρώπων).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,(1) έως (6), η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
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δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
2.2.3.3. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2.2.3.2. είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2. θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται.
Οι περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2. παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας
εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού
διακανονισμού.
2.2.3.4 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο
αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως
όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016,
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
2.2.3.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις :
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων
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που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93)
περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή
διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με
απατηλό τρόπο εξ παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης
πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
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2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία
από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, και στην παράγραφο 2.2.3.5, εκτός από την περ. β’ αυτής,
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει
ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα
και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών
αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και
9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του οριζόντιου αποκλεισμού
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.4

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη
χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει
να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων
σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την
κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία..

2.2.5

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να έχει:
•

Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών και λοιπών εσόδων, των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του
διαγωνισμού, τουλάχιστον ίσο με τον προϋπολογισμό του υπό
ανάθεση έργου, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του γενικού
κύκλου εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει
να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 100% του προϋπολογισμού του
συγκεκριμένου έργου. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω
προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της
ένωσης/κοινοπραξίας.
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2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι διαθέτει:
Αποδεδειγμένες τεχνικές ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία:
•

Στην παραγωγή προσβάσιμων ηλεκτρονικών εκδόσεων ή/και στη
μεταγραφή εκδόσεων σε εναλλακτικές ηλεκτρονικές μορφές προσβάσιμες σε
άτομα με αναπηρία σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες και καλές πρακτικές. Η
ζητούμενη εμπειρία, αποδεικνύεται από την υλοποίηση μιας (1) τουλάχιστον
σύμβασης εντός της τελευταίας τριετίας (3 έτη), στο πλαίσιο της οποίας ο
οικονομικός φορέας ανέλαβε την παραγωγή / μεταγραφή προσβάσιμων
ηλεκτρονικών εκδόσεων σε τουλάχιστον δύο (2) εκ των εξής εναλλακτικών
ελέγξιμων μορφές: Microsoft Word Format, Open Document Format, Adobe
Portable Document Format, HyperText Markup Language format βάσει WCAG
2.0. Η έννοια του όρου «υλοποίηση» σημαίνει έργο ολοκληρωμένο επιτυχώς
ή σε εξέλιξη.

•

Στην παραγωγή βίντεο για την απόδοση συμβατικών εκδόσεων στην
ελληνική νοηματική γλώσσα (μεταγραφή στη νοηματική), το κύριο μέσο
επικοινωνίας για κωφούς και μερικώς ακούοντες. Η ζητούμενη εμπειρία,
αποδεικνύεται από την υλοποίηση μίας (1) τουλάχιστον σύμβασης, εντός της
τελευταίας τριετίας (3 έτη), στο πλαίσιο της οποίας ο οικονομικός φορέας
ανέλαβε τη μεταγραφή συμβατικής έκδοσης, σε μορφή βίντεο στη νοηματική,
με κλειστές ή ανοιχτές λεζάντες/υπότιτλους (ελληνικά). Η έννοια του όρου
«υλοποίηση» σημαίνει έργο ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε εξέλιξη.

•

Στη δημιουργία και ανάπτυξη προσβάσιμης ιστοσελίδας. Η ζητούμενη
εμπειρία, αποδεικνύεται από την υλοποίηση μιας (1) τουλάχιστον σύμβασης
εντός της τελευταίας τριετίας (3 έτη), στο πλαίσιο της οποίας ο οικονομικός
φορέας ανέλαβε τη δημιουργία και ανάπτυξη προσβάσιμης ιστοσελίδας
επιπέδου ΑΑΑ (ανώτατο επίπεδο) σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 1.0 ή 2.0.
Η έννοια του όρου «υλοποίηση» σημαίνει έργο ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε
εξέλιξη.
Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί από Ένωση εταιρειών και είναι
συναφή με το προκηρυσσόμενο έργο, λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός
του έργου που έχει υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει του ποσοστού
(%) συμμετοχής του στην Ένωση και όχι ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου.
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Την οργανωτική δυνατότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα να αναλάβει
το έργο
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:
-

επαρκή στελέχωση της Ομάδας Έργου του αναδόχου, η οποία θα πρέπει να
απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών κατάλληλων για την επιτυχή
υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου. Όλα τα στελέχη του υποψηφίου
οικονομικού φορέα που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου, θα έχουν τα ελάχιστα
προσόντα που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται
επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα.
Συγκεκριμένα απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος να συστήσει Ομάδα Έργου, η
οποία θα απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από τέσσερα (4) στελέχη όπως
προσδιορίζεται παρακάτω (η ομάδα έργου και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί
το κάθε στέλεχος, θα πρέπει να αναλύονται και στο ΕΕΕΣ):
-

Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία και
ευθύνη της διαχείρισης και διοίκησης των εργασιών του Αναδόχου. Ο
Υπεύθυνος Έργου, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα
κριτήρια:
- Να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οικονομικές
επιστήμες, διοικητικές επιστήμες, ή/και τεχνολογικές επιστήμες της
ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε οικονομικές επιστήμες,
διοικητικές επιστήμες, ή/και τεχνολογικές επιστήμες της ημεδαπής ή
αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα
εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
- Να διαθέτει γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10)
ετών.
- Να διαθέτει ειδική εμπειρία στη διαχείριση / διοίκηση
προγραμμάτων,
πράξεων
ή
έργων,
εθνικών
ή/και
χρηματοδοτούμενων / συγχρηματοδοτούμενων / επιδοτούμενων
από εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς
ή/και ερευνητικά προγράμματα, η οποία να τεκμηριώνεται από την
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον πέντε (5) τέτοια
προγράμματα, πράξεις ή έργα στα οποία συμμετείχε ως Υπεύθυνος ή
Επιστημονικώς Υπεύθυνος.
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-

Εμπειρογνώμων στην προσβασιμότητα - Επιστημονικώς Υπεύθυνο
(ΕΥ), ο οποίος θα έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη των εργασιών
και των εκροών του Αναδόχου για το έργο. Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος
θα ορίζει τις κατευθύνσεις και τις προδιαγραφές των επιμέρους
παραδοτέων της ψηφιοποίησης και θα συνεργάζεται με τα μέλη της
Ομάδας Έργου για ζητήματα προσβασιμότητας των εκδόσεων του έργου
συνολικά. Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να
πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
- Να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Επιστήμη
Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών της
ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.

-

-

- Να διαθέτει γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα
(10) ετών.
- Να διαθέτει ειδική εμπειρία στην υλοποίηση πράξεων ή έργων σε
συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά του έργου, εθνικών ή/και
χρηματοδοτούμενων / συγχρηματοδοτούμενων / επιδοτούμενων
από εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς
ή/και ερευνητικά προγράμματα, η οποία να τεκμηριώνεται από την
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον πέντε (5) τέτοιες πράξεις
ή έργα στο πλαίσιο των οποίων συντόνισε, ανέλαβε ή συμμετείχε
στην ανάπτυξη προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων ή/και ή/και
προσβάσιμων πολυμέσων ή/και υποστηρικτικών τεχνολογιών για
άτομα με αναπηρία.
Στέλεχος για διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων και επιμέλεια
κειμένου
- Να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα
εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
- Να διαθέτει ειδική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην
παροχή υπηρεσιών διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων.
Διερμηνέα Νοηματικής στην Ελληνική Γλώσσα (ΕΝΓ), ο οποίος θα
συμμετέχει στην απόδοση των κειμένων στην ελληνική νοηματική
γλώσσα, και ο οποίος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα
κριτήρια:
- Βεβαίωση Διερμηνείας από Σωματείο Διερμηνείας Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο
Διερμηνέων ΕΝΓ της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ).
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Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτονται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο επί ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση Ενώσεων εταιρειών, οι παραπάνω
προϋποθέσεις μπορούν να καλύπτονται σωρευτικά.

2.2.7

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
διαθέτουν πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ISO 9001-2015 ή άλλο ισοδύναμο
αλλοδαπού οργανισμού ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης
της ποιότητας.

2.2.8

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / Υπεργολαβία

2.2.8.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους,
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την
σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να
στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής
και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας
υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
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συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία
απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται
να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην
προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται
να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι
αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3

2.2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της
σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους
2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι
2.2.5 και 2.2.6).
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται
να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό
που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι
υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους
2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι
πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση
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μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την
σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την
αναθέτουσα αρχή.
2.2.9.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής,
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα
ΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου
του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ,
ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει
στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
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του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την
κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν.
4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και
τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς
περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η
εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα
με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που
προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές
θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον
έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
2.2.9.2

Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6
και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η
προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες,
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση
σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες
που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης
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δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση
συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την
παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου
είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄
της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
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β) Για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου
2.2.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. Σε
περίπτωση ενεργοποίησης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους
συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134 η Αναθέτουσα Αρχή
θα αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας.
Για τις παραγράφους 2.2.3.2 περ. β και 2.2.3.3. πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.
Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για την παράγραφο 2.2.3.5 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από
το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για
τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής
δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και
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για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.5 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
δ) Για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν έχει περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας
για
την
άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας)
προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία
υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους Ισολογισμούς των
τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του
διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών ή Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου του (δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου
εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Εάν ο
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
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δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν:
Β.4.1. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων παρόμοιων με το
προκηρυσσόμενο έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία
πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας,
του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του
διαγωνιζομένου σε αυτό.
Η παρουσίαση των σχετικών έργων θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα:
Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ /
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΕΙΔΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
(σε Ευρώ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (από ...έως)
(%)
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Β.4.2.Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση
των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο
•

Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο
παραλαβής από την αρμόδια αρχή.

•

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται σχετική
επιστολή του ιδιώτη

•

Εάν το έργο ο υποψήφιος οικονομικός φορέας το έχει υλοποιήσει ως μέλος
Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του
Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής του.

Β.4.3.Δικαιολογητικά για τεκμηρίωση της
προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας Έργου

τεχνικής

ικανότητας

της

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα:

Β.4.3.1. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων
προσόντων της προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας του Αναδόχου σύμφωνα
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με την παράγραφο 2.2.6 της παρούσας προσκομίζουν τα παρακάτω αποδεικτικά
στοιχεία κατά περίπτωση:

Β.4.3.1.1 Υπεύθυνος Έργου
1. Τίτλος σπουδών
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
4. Βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις
κατά περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε έτη
απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία.

Β.4.3.1.2 Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου
1. Τίτλος σπουδών
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
4. Βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις
κατά περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε έτη
απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία.

Β.4.3.1.3 Λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου
1. Τίτλος σπουδών,
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3.Βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις
κατά περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε έτη
απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία.

Β.4.3.2. Υπεύθυνες Δηλώσεις
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τους ανωτέρω Πίνακες, θα πρέπει να
καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, με τις οποίες θα
δηλώνεται ότι αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου και να
εργαστούν στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και όπου αλλού τους ζητηθεί για
όλο το διάστημα απασχόλησης τους στο έργο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως
το πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους της
παρούσας προκήρυξης.
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Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων
δηλώσεων από τους υπογράφοντες ούτε η νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
pdf στον φάκελο της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της παρούσας και
υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε
θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα.

Περιγραφή τμήματος Έργου
που προτίθεται ο υποψήφιος
Ανάδοχος να αναθέσει σε
Υπεργολάβο

Επωνυμία, Στοιχεία
Επικοινωνίας, Νόμιμοι
Εκπρόσωποι Υπεργολάβου

Ημερομηνία
Δήλωσης
Συνεργασίας

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει
να καταθέσει :
α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το
τμήμα του έργου που έχει δηλώσει στην προσφορά του.
β) Yπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα
δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το
τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον
αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι
νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα και να
προσκομιστούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις από τα πρόσωπα αυτά ότι αποδέχονται
τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα και ότι
δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά
του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση
του.
Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων
δηλώσεων των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων ούτε η θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου pdf στον φάκελο της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της
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παρούσας και υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα
οικονομικό φορέα.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την
σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να χρησιμοποιούν
υπεργολάβους, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν σχετικά πιστοποιητικά.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την
κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια
αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
του 2, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν
χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού

2

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016
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οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές
εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα
πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία
της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται,
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα
ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού
φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
τους ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με
τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και
η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Β.10. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με βάση συντελεστή βαρύτητας
80% για την τεχνική και 20 % για την οικονομική προσφορά, η οποία εκτιμάται βάσει
των κάτωθι κριτηρίων:
Πίνακας 1: «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης»
Α/Α

Ομάδες και Επιμέρους Κριτήρια Αξιολόγησης

Α.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου και
Χρονοδιάγραμμα

Α1

Συνολική κατανόηση και αντίληψη αντικειμένου,
απαιτήσεων, στόχων και εκροών του Έργου Αποδοτικότητα της προτεινόμενης μεθόδου εκπόνησης
του έργου σε σχέση με τους στόχους και το περιβάλλον
του Έργου

5

Α2

Αποτελεσματικότητα μεθοδολογίας και μέσων
υλοποίησης, σε σχέση με τους στόχους και το περιβάλλον
του Έργου

10
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Α3

Ποιότητα του χρονοπρογραμματισμού παρεχόμενων
υπηρεσιών - Αποτελεσματικότητα του
Χρονοδιαγράμματος - Συμβατότητα με τους όρους της
Διακήρυξης

Β.

Κάλυψη τιθέμενων απαιτήσεων και τεχνικών
προδιαγραφών υπηρεσιών

Β1

Αποτελεσματικότητα της προσέγγισης παραγωγής
συμβατικών εκδόσεων, φιλικών για αναγνώστες με
αναπηρία

5

Β.2

Αποτελεσματικότητα της προσέγγισης μεταγραφής σε
εναλλακτικές προσβάσιμες ηλεκτρονικές μορφές

15

Β.3

Αποτελεσματικότητα της προσέγγισης μεταγραφής στην
ΕΝΓ (βίντεο με υπότιτλους /κλειστές λεζάντες)

10

Β.4

Αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού ενεργειών
Ανάπτυξης Προσβάσιμης Ιστοσελίδας

5

Γ.

Ποιότητα προσφερόμενων δειγμάτων

25

Γ1

Ποιότητα του Δείγματος Α’ - Συμβατότητα τους όρους
της Διακήρυξης

15

Γ2

Ποιότητα του Δείγματος Β’ - Συμβατότητα τους όρους της
Διακήρυξης

10

Δ.

Οργάνωση / Διοίκηση Έργου

20

Δ1

Αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και
οργάνωσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της
μεθοδολογίας διασφάλισης ποιότητας και του
συστήματος επικοινωνίας του Αναδόχου με την
Αναθέτουσα Αρχή

15

Δ2

Απασχόληση και συμπληρωματικότητα των μελών της
Ομάδας Έργου – Καθήκοντα και βαθμός εμπλοκής των
μελών

5

ΣΥΝΟΛΟ

5

35

100
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
2.3.2.1 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του
συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της
προσφοράς.
Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει
υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά
κριτήριο.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον
παρακάτω τύπο :
ΣΒTj = (Uα1 x βα1) + (Uα2 x βα2) + (Uα3 x βα3) +(Uβ1 x ββ1)+ (Uβ2 x ββ2)+(Uβ3 x ββ3)+(Uβ4
x ββ4) +(Uγ1 x βγ1)+ +(Uγ2 x βγ2)+ (Uδ1 x βδ1)+ (Uδ2 x βδ2)
όπου :
ΣΒTj = ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς της πρότασης j,
Ui (i=α1,α2, α3, β1, β2,β3, β4, γ1,γ2, δ1, δ2) = ο βαθμός του κριτηρίου i για την πρόταση j
βi (i=α1,α2, α3, β1, β2, β3, β4, γ1, γ2, δ1, δ2) = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

2.3.2.2 Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών:
Η βαθμολόγηση των οικονομικών Προσφορών γίνεται για όσες Προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.
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2.3.2.3 Κατάταξη Προσφορών:
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής βαθμολόγησης κατά τα
προηγούμενα, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε
Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού βάσει του ακόλουθου
μαθηματικού τύπου:
ΤΒΣΠ=100*[0,80*( ΣΒTj / ΣΒTmax)+0,20*(Bmin/BKj)]
Όπου:
ΤΒΣΠ = ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς
ΣΒTj = ο συνολικός βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου
αναδόχου
ΣΒTmax = ο συνολικός βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
Βmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς
ΒΚj = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου
Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με τον
μεγαλύτερο βαθμό ΤΒΣΠ, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση
προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
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2.4.2

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36
και 37 και την Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014 χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. υπ΄αριθμ.
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών
2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο
9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας
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λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες
και Υπηρεσίες :

1)
Έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
–Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και την παρούσα.
2)
Έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4 . Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και
συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν
αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία
αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά
αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον
Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και
η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να
πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί
η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
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α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών
δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση eApostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών
υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης
δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα
με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα
στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με
μορφότυπο PDF.
Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται
στην παράγραφο 3.1 της παρούσας, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά:
η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
-αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και
δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε
κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική
θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική
Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας
μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί
απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977»
(κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους
που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την
υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό
μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για
πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο,
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την
αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης
προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την
επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.
2.4.2.5 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης
συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό
έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το
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αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να
ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά»

2.4.3.1

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72
του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας
διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος
Promitheus
ESPDint,
προσβάσιμου
μέσω
της
Διαδικτυακής
Πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας
υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το
σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική
αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου
2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο
PDF.
[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και
συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus
ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I της διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται.
Στην ενότητα αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική του
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πρόταση για την υλοποίηση του Έργου, τη μεθοδολογία υλοποίησής του σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα.
Ακόμη, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπεριλάβει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο που
τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που
τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης της
Τεχνικής Προσφοράς.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν.
Η Τεχνική Προσφορά που θα υποβάλει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να
περιλαμβάνει:
Α) Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των στελεχών που θα αποτελέσουν την
Ομάδα Έργου του σύμφωνα με τα οριζόμενα της 2.2.6 της παρούσας.
Β) Εκτός από την παρουσίαση του υποψηφίου αναδόχου και τις ακόλουθες ενότητες:

Α.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Α.1

Περιβάλλον του Έργου – Κατανόηση των απαιτήσεων
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο οικονομικός φορέας
σκοπεύει να προσεγγίσει την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης,
από την οποία πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας κατανοεί:

Α.2

•

τις απαιτήσεις της Σύμβασης,

•

τα κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων
της Αναθέτουσας Αρχής,

•

τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που είναι δυνατό να
επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του Αντικειμένου της
Σύμβασης. Νοείται ότι η αναφορά σε τέτοιους κινδύνους ή
προϋποθέσεις δεν καθιστά τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις
αυτές μέρος της σύμβασης και δεν μεταβάλλει τα δικαιώματα και
υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τη σύμβαση.

Μεθοδολογία, Εργαλεία και Μέσα υλοποίησης Έργου
Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που ο οικονομικός φορέας
προτίθεται να ακολουθήσει για την υλοποίηση του Αντικειμένου της
Σύμβασης, με έμφαση στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου
λογισμικού, στην υπάρχουσα τεχνογνωσία, τα εργαλεία και τα μέσα που θα
χρησιμοποιηθούν για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών. Δήλωση
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σχετικά με τυχών υπεργολάβους που προτίθεται να χρησιμοποιήσει καθώς
και το ακριβές μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί θα
υλοποιήσουν.
Α.3

Ανάλυση του Έργου σε Πακέτα Εργασίας – Παραδοτέα
Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε
δραστηριότητες και πακέτα εργασίας που υποστηρίζουν την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων, με ανάλυση των πακέτων εργασίας σε συγκεκριμένες
ενέργειες. Προσδιορισμό και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων της
Σύμβασης.

Α.4

Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών
Παρουσίαση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των
δραστηριοτήτων, των πακέτων εργασίας καθώς και των παραδοτέων της
Σύμβασης (διάγραμμα Gantt). Αφορά στον επιμερισμό των εργασιών και
στην οργάνωση των παραδοτέων του Έργου, σε σχέση με την προτεινόμενη
μεθοδολογία. Θα ληφθούν υπόψη:
-

Η ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και
αλληλουχιών μεταξύ των επιμέρους εργασιών.

διαδικαστικών

-

Η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού
των εργασιών του Αναδόχου με βάση την πορεία υλοποίησης του
Έργου.

Β.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.1

Προσέγγιση παραγωγής συμβατικών εκδόσεων, φιλικών για
αναγνώστες με αναπηρία

Β.2

Προσέγγισης μεταγραφής σε εναλλακτικές προσβάσιμες
ηλεκτρονικές μορφές

Β.3

Προσέγγιση μεταγραφής στην ΕΝΓ (βίντεο με υπότιτλους /κλειστές
λεζάντες)

Β.4

Προσέγγιση σχεδιασμού και ανάπτυξης προσβάσιμης ιστοσελίδας

Γ.

ΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Ο οικονομικός φορέας στην Τεχνική Προσφορά οφείλει επί ποινή
αποκλεισμού να παραθέσει το παρακάτω δείγμα, βάσει των
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αναγραφόμενων προδιαγραφές, το οποίο θα αξιολογηθεί ως προς τη
συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Έργου.
Γ.1

Α. Δείγμα μετατροπής ψηφιακού εγγράφου
εναλλακτικές, ισοδύναμες ψηφιακές μορφές.

σε

προσβάσιμες

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά
ενδεικτικό περιεχόμενο διαθέσιμο σε πολλαπλές εναλλακτικές ηλεκτρονικές
μορφές, οι οποίες θα συνοδεύονται από σχετικά τεκμήρια της
προσβασιμότητάς τους. Το δείγμα θα πρέπει να αποδεικνύει την τεχνική
κατάρτιση και επάρκεια του ενδιαφερόμενου στην αποκατάσταση της
προσβασιμότητας αρχείων διαφόρων τύπων και στην δημιουργία
προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων. Η επιλογή του αντικειμένου της
ενδεικτικής ψηφιοποίησης είναι ελεύθερη, και την ευθύνη για αυτή φέρει
αποκλειστικά ο υποψήφιος.
Εντούτοις, θα πρέπει:
•

το αντικείμενο της ενδεικτικής ψηφιοποίησης να είναι στην Ελληνική,
και

•

το δείγμα να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής εναλλακτικές
μορφές: αρχείο MS Word, αρχείο PDF, αρχείο MP3, αρχείο ΤΧΤ και
αρχείο LargePrint.

•

το δείγμα να υποβληθεί στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», ως ξεχωριστός συνημμένος συμπιεσμένος
φάκελος (μορφής .rar ή zip) με συγκεκριμένη ονομασία «Δείγμα
Γ.1α», στον οποίο θα περιέχονται αρχεία του δείγματος.

•

ο Υποψήφιος να προσκομίσει, επιπλέον των διαφόρων εναλλακτικών
ψηφιακών μορφών, το πηγαίο κείμενο στην αρχική μη-προσβάσιμη
μορφή του σε ηλεκτρονική μορφή.

Β. Δείγμα μεταγραφής εγγράφου σε βίντεο με απόδοση του
περιεχομένου στην νοηματική γλώσσα και υπότιτλους.
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά
τουλάχιστον ένα (1) βίντεο σε μορφή mp4, διάρκειας τουλάχιστον 30
δευτερολέπτων, στο οποίο μια συμβατική έκδοση (βιβλίο, περιοδικό, κ.λπ.) θα
αποδίδεται στην ελληνική νοηματική, ενώ παράλληλα θα αποδίδεται και σε
μορφή υπότιτλων. Το δείγμα θα πρέπει να αποδεικνύει την τεχνική κατάρτιση
και επάρκεια του ενδιαφερόμενου στη διερμηνεία, σε τεχνικές εικονοληψίας,
υποτιτλισμού, επεξεργασία βίντεο, κ.λπ. που απαιτούνται για μια σύγχρονη
παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Η επιλογή του αντικειμένου της ενδεικτικής
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ψηφιοποίησης είναι ελεύθερη και την ευθύνη για αυτή φέρει αποκλειστικά ο
υποψήφιος.
Εντούτοις, θα πρέπει:

Γ.2

•

το αντικείμενο της ενδεικτικής ψηφιοποίησης (δηλ. το πηγαίο βιβλίο,
περιοδικό, κ.λπ.) να είναι στην Ελληνική, και

•

το δείγμα να περιλαμβάνει τουλάχιστον εικόνα του διερμηνέα και
υπότιτλους.

•

το δείγμα να υποβληθεί στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», ως ξεχωριστός συνημμένος συμπιεσμένος
φάκελος (μορφής .rar ή zip) με συγκεκριμένη ονομασία «Δείγμα
Γ.1β», στον οποίο θα περιέχονται αρχεία του δείγματος (π.χ., mp4).

•

ο Υποψήφιος να προσκομίσει, επιπλέον των διαφόρων εναλλακτικών
σχεδιαστικών προτάσεων, το πηγαίο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή
(π.χ., σκαναρισμένο).

Δείγμα προσβάσιμης ιστοσελίδας
Επειδή το έργο και τα αποτελέσματά του αφορούν αμιγώς σε άτομα με
αναπηρίες, η τυπική συμμόρφωση της ιστοσελίδας του Έργου με τις οδηγίες
WCAG 2.0 σε επίπεδο ΑΑ δεν επαρκεί και απαιτείται συμμόρφωση σε επίπεδο
ΑΑΑ (ανώτατο επίπεδο), το οποίο και απαιτεί ειδική τεχνογνωσία και
ικανότητα. Ο Υποψήφιος για να αποδείξει περαιτέρω την κατανόηση των
απαιτήσεων της σύμβασης σε σχέση με την ανάπτυξη πλήρως προσβάσιμων
Ιστοσελίδων, θα πρέπει να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά δείγμα
Ιστοσελίδας το οποίο θα αξιολογηθεί ως προς τα επιδείξιμα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του (ταχύτητα, επίπεδο συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG
2.0, χρήση καλών πρακτικών, ευχρηστία, συνολική απόδοση και αισθητική).
Το δείγμα σε καμία περίπτωση δε θα αξιολογηθεί ως προς τη
λειτουργικότητα ή το περιεχόμενό του. Το απαιτούμενο δείγμα αφορά στη
δημιουργία αντιπροσωπευτικών διαδραστικών ιστοσελίδων διαδικτυακής
πλατφόρμας (αρχική σελίδα και ενδεικτικές σελίδες δεύτερου επιπέδου,
ανοικτής και περιορισμένης), με συναφές ή μη περιεχόμενο (π.χ., κείμενα
Lerem ipsum).
Το δείγμα θα πρέπει να:
•
•

είναι στην Ελληνική, τουλάχιστον,
είναι δυναμικό και να μην αποτελείται από απλά στατικές σελίδες και
να βασίζεται στις ίδιες τεχνικές με αυτές που θα εφαρμοστούν για το
τελικό σύστημα,
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•

•

•

ενσωματώνει όλες τις καλές πρακτικές προσβασιμότητας που θα
εφαρμοστούν και στο τελικό σύστημα καθώς και να
συμπεριλαμβάνει και τον μηχανισμό εισαγωγής δεδομένων ώστε να
κριθεί η ευχρηστία του συστήματος.
υποβληθεί σε ηλεκτρονική εγκαταστάσιμη μορφή στον φάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», ως ξεχωριστός
συνημμένος συμπιεσμένος φάκελος (μορφής .rar ή .zip) με την
ονομασία «Δείγμα Γ.2», όπου θα περιέχονται τα αρχεία δείγματος
καθώς και σε ελέγξιμη μορφή προσβάσιμου αρχείου PDF μια
συνοδευτική έκθεση τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης με τις
προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τυχόν
απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάσταση και κατανόησή του.
Συγκεκριμένα, για τον ορθότερο έλεγχο του δείγματος σε ότι αφορά
τα χαρακτηριστικά ευχρηστίας και προσβασιμότητας καθώς και τη
δυνατότητα διαχείρισης της εφαρμογής, απαιτείται η υποβολή του
δείγματος υπό τη μορφή ολοκληρωμένου περιβάλλοντος που θα
φιλοξενεί την διαδικτυακή εφαρμογή (το δείγμα) έτσι ώστε αυτή να
μπορέσει να λειτουργήσει άμεσα και χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις, σε
εικονικό περιβάλλον. Μπορεί να γίνει χρήση Vagrant, Docker, κ.λπ., με
όλες τις απαραίτητες εξαρτήσεις (λειτουργικό, web server, database,
κ.λπ.), ώστε με τη φόρτωση της εικόνας (box) να είναι εφικτή η
πλήρης λειτουργικότητα της εφαρμογής. Η εικόνα θα πρέπει να
συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης και τους κωδικούς
πρόσβασης, εφόσον απαιτούνται.
Είναι διαθέσιμο και λειτουργικό online σε προσωρινή διαδικτυακή
διεύθυνση (URL) επιλογής του υποψηφίου Αναδόχου. Στην
περίπτωση χρήσης κωδικών πρόσβασης, αυτά πρέπει να
γνωστοποιούνται εντός του κειμένου της τεχνικής προσφοράς του
υποψηφίου. Η online έκδοση του δείγματος θα πρέπει να είναι
ταυτόσημη με την υποβληθείσα στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά».
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των δυο εκδόσεων, θα υπερισχύει η
υποβληθείσα έκδοση στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά».

Δ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Δ.1

Προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα διοίκησης του Έργου

Δ.2

Εξειδίκευση ρόλων & αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης του
Έργου

Δ.3

Σύστημα επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή

Δ.4

Σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Έργου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης
ποιότητας. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του την εν
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λόγω διαδικασία (που αφορά στη διαχείριση / υλοποίηση έργων), και σε
περίπτωση χρήσης ειδικού λογισμικού διαχείρισης έργων, να γίνει σχετική
αναφορά και να δοθεί περιγραφή.
Δ.5

Παρουσίαση της Ομάδας Έργου – Συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα

Δ.6

Στοιχεία απασχόλησης Ομάδας Έργου – Βαθμός εμπλοκής στο Έργο
Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο ποσοστό απασχόλησης και τη διαθεσιμότητα
των βασικών στελεχών της ομάδας έργου.

Δ.7

Συμπληρωμένο τον κατωτέρω Πίνακα, στον οποίο θα δίνονται
αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα Μέλη της Ομάδας
Έργου.
Πίνακας: Στοιχεία Απασχόλησης Ομάδας έργου

Ονοματεπώνυμ
ο

Επωνυμία
Εταιρείας

Θέση
στην
Ομάδα
Έργου

Αρμοδιότητες
/ καθήκοντα

Απασχόληση
στο Έργο σε
ανθρωπομήνες

ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ
Όπου συμπληρώνεται:
•

Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο
προτεινόμενου στελέχους της Ομάδας Έργου.

•

Στη 2η στήλη «Επωνυμία Εταιρίας»: η εταιρία στην οποία απασχολείται
το στέλεχος (αν πρόκειται για ένωση εταιριών αναφέρεται το όνομα της
εταιρίας που συμμετέχει στη ένωση και με το οποίο έχει δηλωθεί
συνεργασία).

•

Στην 3η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους,
σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου.

•

Στην 4η στήλη «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες /
καθήκοντα που θα έχει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου.
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•

Στην 5η στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες» αναφέρονται
οι ανθρωπομήνες (Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα
με την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι στοχευμένη, σαφής, περιεκτική και επαρκώς
τεκμηριωμένη. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα λάβει υπόψη της, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
-

-

την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης και μεθοδολογίας για
την επίτευξη των στόχων της προκήρυξης και ο βαθμός στον οποίο λαμβάνει
υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του έργου,
τη συμφωνία με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της προκήρυξης,
την τεκμηρίωση, όπου θα συνεκτιμηθεί η χρήση παραδειγμάτων, διαγραμμάτων,
στιγμιότυπων (screenshots), κ.λπ.,
τη ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ
των επιμέρους εργασιών,
τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών
του Αναδόχου με βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Σε περίπτωση που τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται
ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος να φέρει
την ένδειξη:
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «Αναπαραγωγή σε
έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των
υποστηρικτικών εργαλείων»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ε.Σ.Α.μεΑ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 19/10/2021
Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον
τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν
και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια
Επιτροπή.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης στην ταχυδρομική υπηρεσία.

2.4.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας πρέπει να δίδεται
σε ευρώ και να αφορά στο σύνολο του έργου.
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Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή οικονομική προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το
σκοπό αυτό.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή
των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ
ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται.

2.4.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δώδεκα
(12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους διαγωνιζόμενους, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την προτεινόμενη παράταση. Οι
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. . Σε
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περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς,
για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό
χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες μπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς του, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων
από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
1) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενα
Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), 2.4.4 (Περιεχόμενα
Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος των προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
2) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2. της παρούσης διακήρυξης,
3) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα
αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.
4412/2016,
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4) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
5) η οποία είναι υπό αίρεση,
6) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
7) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον
προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,.
8) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων
με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
9) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις
ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016
10) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται
από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με
τις παραγράφους 2.2.4. περί κριτηρίων επιλογής,
11) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016,
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.
4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
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•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» μία (1) ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία
προσφορών, ήτοι την 19/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ..

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

•

Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση
του
(υπό)φακέλου
«Δικαιολογητικά
κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα
αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει
σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του
ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της
εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό
στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται
το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου
εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την
αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και
κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
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έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς
προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία
αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των
αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των
αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων
2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,
κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι
προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η
αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως
μη κανονική.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική
τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην
προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
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Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το
ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα
αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ,
τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για
υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών
δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση
κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων
των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που
εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf. σύμφωνα με τα
ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
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Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο
έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα,
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η
Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα
ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει
διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει
αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο
από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα
του προηγούμενου εδαφίου και εντός της προθεσμίας της πρόσκλησης της παρ. 1.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι εκ προθέσεως απατηλά ή
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά στοιχεία ή
β) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα
ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε
για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

λαμβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης,
στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των
προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε
όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από
όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως
372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του
προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες
λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης
των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες
της αναθέτουσας αρχής Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική
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προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης
Η απόφαση κατακύρωση καθίσταται οριστική εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους οικονομικούς φορείς που
δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α' 127), εφόσον απαιτείται.
δ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από την οικεία διαχειριστική
αρχή και
ε) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/16 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η
υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο
συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω
πρόσκλησης στον ανάδοχο. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3414/2005.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.2 της παρούσας για
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. Αν κανένας από τους
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προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 3.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην
περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική
επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση στον ανάδοχο εντός χρονικού
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης,
με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την
υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και
να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ..

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική
Προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή
εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να
προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του3 .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

3

Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.

Σελίδα 74 από 236

21PROC009249721 2021-09-23
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης4 .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των
παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση
κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα
23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη
εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:595.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου
διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο
18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α)
σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν
από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από
την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν
τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της
ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν.
4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης
από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η
αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :

4

Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017

5

Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Σελίδα 75 από 236

21PROC009249721 2021-09-23
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή
της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και
7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για
τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην
Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική
αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά
έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το
αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των
απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο
εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης
της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής
προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και
η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και
αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς
την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο
Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με
την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το
περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της
παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς
αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν
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αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.6
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της
προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η
δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των
εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.7
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την
Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο
ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο
προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την
κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου
βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου.
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της
αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των
παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο
και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά
μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως
απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή
υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου
δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής
δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν
την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από
την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής
αποφανθεί διαφορετικά.8 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης,
εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη
της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής
είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν
είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα
6

Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.

7

Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

8

Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
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αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του
άρθρου 372 εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί
άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών,
καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί
κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της
διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι
που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του
συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι
δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη
συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97,
περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 4 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και
επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο
72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο
σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Για την χορήγηση προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας,
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της
προκαταβολής. Η εγγύηση προκαταβολής, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής
επιστρέφεται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι
της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

οποίες

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση,
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων
(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων,
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ
των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή
της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης .
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι
ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί.
Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο
και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
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τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης,
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας
της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις
παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και
προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Τροποποιήσεις και αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις και
δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα,
ύψος σύμβασης) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων
μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο
203 του ν. 4412/2016 όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της
παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν
στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους
προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε
υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός
της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της
πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά
την ίδια διαδικασία.
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
1) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,
2) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
3) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία
έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Οικονομικοί όροι - Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Τρόπος πληρωμής
Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20% επί του συμβατικού τιμήματος,
μετά την υπογραφή της σύμβασης, με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4412/16.
•
Α’ Δόση, ίση με ποσοστό 43,173688% του συμβατικού τιμήματος μειωμένο κατά
το ποσοστό της ληφθείσας προκαταβολής, με την ολοκλήρωση και παραλαβή των
Παραδοτέων Π.1.1, Π.1.7, Π2..1, Π.1.2, Π2.2, Π2.8, Π.3.1, Π.1.3,Π.2.3, Π.3.2, Π.3.8,Π.4.1
(δηλαδή, κατά την πληρωμή της Α΄ Δόσης θα συμψηφιστεί το ποσό της ληφθείσας
προκαταβολής).
•
Β’ Δόση, ίση με ποσοστό 24,455566% του συμβατικού τιμήματος με την
ολοκλήρωση και παραλαβή των Παραδοτέων Π.1.4, Π.2.4, Π.3.3, Π.2.5, Π.3.4, Π.1.5, Π.3.5,
Π.2.6, Π.4.2
•
Γ’ Δόση, ίση με ποσοστό 21,427924% του συμβατικού τιμήματος με την
ολοκλήρωση και παραλαβή Παραδοτέων Π.3.6., Π.1.8, Π.1.9, Π.1.10, Π.1.11, Π.5.1, Π.2.9,
Π.2.10, Π.2.11, Π.2.12, Π.3.10, Π.3.11, Π.3.12.
•
Δ’ Δόση, ίση με ποσοστό 10,942822% του συμβατικού τιμήματος με την
ολοκλήρωση και παραλαβή των Παραδοτέων Π.3.9, Π.1.6, Π.2.7, Π.3.7.
Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», ρητά θα συμφωνείται στο πλαίσιο της σύμβασης με τον
Ανάδοχο ότι ο τελευταίος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για
όσο χρόνο δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα
χρηματοδότησης του Προγράμματος στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 5 του ν. 4412/20169 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν.
4497/2017.
9
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5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή
της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α)κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων10.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201611.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)12.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44
του ν. 4605/2019.
10

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016
11

12

Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της

διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος13 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης
σύμβασης
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που
είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου
εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης
παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2 της παρούσας, με την επιφύλαξη της
επόμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί
αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του
φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση
του για παροχή εξηγήσεων, α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που
δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν

13

Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021
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στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
5.2.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
1) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το

50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
2) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς

ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
3) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες

από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν
μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και
κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30)
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11
του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
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οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση
προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται
εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α
του ν. 4412/201614. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο
άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι
κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο
αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

14

Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016
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6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
6.1

Παρακολούθηση της Σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) που έχει συγκροτηθεί για
το σκοπό αυτό με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής η
οποία και θα εισηγείται στην Εκτελεστική Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής για όλα
τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης
και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους
όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2

Διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι μια (21) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της πράξης, χωρίς
μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την
υπογραφή της και λήγει με την προσήκουσα παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου. Τα
στάδια υποβολής των ενδιάμεσων παραδοτέων ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω
Πίνακα.

Π.Ε.
Π.Ε. 1

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π1.1

1.0 μήνα από την
υπογραφή της Σύμβασης

Π.1.2

Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Αναπηρία και
Τοπική Ανάπτυξη» (Π.Ε.3
Υποέργο 1)[24 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄ όψη)]
σε 5000 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Οδικός Χάρτης
για την Υλοποίηση της
Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα Άτομα με
Αναπηρίες στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.4
Υποέργο 1) [24 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄ όψη)]
σε 5000 αντίτυπα.
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Π.1.3

Π.1.4

Π.1.5

Π.1.6

Π.1.7

Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Η Φυσική &
Ψηφιακή Προσβασιμότητα
ως Μέσο Ισότιμης
Συμμετοχής των Ατόμων
με Αναπηρία σε όλες τις
Εκφάνσεις της Ζωής»
(Π.Ε.5 Υποέργο 1) [32
σελίδες εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)]
σε 5000 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Άτομα με
αναπηρία και Απασχόληση
στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.6
Υποέργο 1) [24 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)]
σε 3000 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Οδηγός
Πρόσβασης ατόμων με
αναπηρία σε
αρχαιολογικούς χώρους
και μουσεία και καλές
πρακτικές» (Π.Ε.7 του
Υποέργο 1) [24 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)]
σε 3000 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Ένταξη της
Διάστασης της Αναπηρίας
στις Δράσεις και τις
Παρεμβάσεις των
Οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών»,
(Π.Ε.9 του Υποέργο 1) [48
σελίδες εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)]
σε 3000 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Οδηγός
Δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία, χρόνιες
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Π.1.8

Π.1.9

Π.1.10

Π.1.11

Π.Ε.2

Π.2.1

Π.2.2

παθήσεις και των
οικογενειών τους στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.10
Υποέργο 1) [32 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)]
σε 5000 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Ενδυνάμωση
Νέων με Αναπηρία &
Χρόνια Πάθηση» (Π.Ε.11
του Υποέργο 1) [16 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)]
σε 1500 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Ενδυνάμωση
Ατόμων με Χρόνια
Πάθηση» (Π.Ε.11 του
Υποέργο 1) [16 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και
β΄όψη)σε 1500 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Ενδυνάμωση
Ατόμων με Ψυχική
Αναπηρία» (Π.Ε.11 του
Υποέργο 1) [16 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)
σε 1500 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Ισότητα των
Φύλων» (Π.Ε.11 του
Υποέργο 1) [16 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)
σε 1500 αντίτυπα.
Μεταγραφή της έρευνας
κοινής γνώμης (Π.Ε.2
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
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Π.2.3

Π.2.4

Π.2.5

Π.2.6

«Αναπηρία και Τοπική
Ανάπτυξη» (Π.Ε.3 Υποέργο
1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδικός Χάρτης για την
Υλοποίηση της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για
τα Άτομα με Αναπηρίες
στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.4
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο «Η
Φυσική & Ψηφιακή
Προσβασιμότητα ως Μέσο
Ισότιμης Συμμετοχής των
Ατόμων με Αναπηρία σε
όλες τις Εκφάνσεις της
Ζωής» (Π.Ε.5 Υποέργο 1)
σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Άτομα με αναπηρία και
Απασχόληση στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.6
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδηγός Πρόσβασης
ατόμων με αναπηρία σε
αρχαιολογικούς χώρους
και μουσεία και καλές
πρακτικές» (Π.Ε.7
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Π.2.7

Π.2.8

Π.2.9

Π.2.10

Υποέργο 1)σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ένταξη της Διάστασης
της Αναπηρίας στις
Δράσεις και τις
Παρεμβάσεις των
Οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών»,
(Π.Ε.9 Υποέργο 1), σε
ισοδύναμες προσβάσιμες
και φιλικές για τα άτομα με
αναπηρία ηλεκτρονικές
εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδηγός Δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε. 10
Υποέργο 1), σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Νέων με
Αναπηρία & Χρόνια
Πάθηση» (Π.Ε.11 Υποέργο
1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Ατόμων με
Χρόνια Πάθηση» (Π.Ε.11
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
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Π.2.11

Π.2.12

Π.Ε.3

Π.3.1

Π.3.2

Π.3.3

Π.3.4

Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Ατόμων με
Ψυχική Αναπηρία» (Π.Ε.11
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ισότητα των Φύλων»
(Π.Ε.11 Υποέργο 1) σε
ισοδύναμες προσβάσιμες
και φιλικές για τα άτομα με
αναπηρία ηλεκτρονικές
εκδόσεις
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό της
έρευνας κοινής γνώμης
(Π.Ε.2 Υποέργο 1)
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Αναπηρία και Τοπική
Ανάπτυξη» (Π.Ε.3 Υποέργο
1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδικός Χάρτης για την
Υλοποίηση της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για
τα Άτομα με Αναπηρίες
στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.4
Υποέργο 1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Η
Φυσική & Ψηφιακή
Προσβασιμότητα ως Μέσο
Ισότιμης Συμμετοχής των
Ατόμων με Αναπηρία σε
όλες τις Εκφάνσεις της
Ζωής» (Π.Ε.5 του Υποέργο
1).
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Π.3.5

Π.3.6

Π.3.7

Π.3.8

Π.3.9

Π.3.10

Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Άτομα με αναπηρία και
Απασχόληση στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.6
Υποέργο 1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδηγός Πρόσβασης
ατόμων με αναπηρία σε
αρχαιολογικούς χώρους
και μουσεία και καλές
πρακτικές» (Π.Ε.7
Υποέργο 1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό «Ένταξη
της Διάστασης της
Αναπηρίας στις Δράσεις
και τις Παρεμβάσεις των
Οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών»,
(Π.Ε.9 Υποέργου1)
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό «Οδηγός
Δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και των
οικογενειών τους στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.10
του Υποέργο 1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Νέων με
Αναπηρία & Χρόνια
Πάθηση» (Π.Ε.11 Υποέργο
1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Ατόμων με
Χρόνια Πάθηση» (Π.Ε.11
Υποέργο 1).
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Π.3.11

Π.3.12

Π.Ε.4

Π.4.1

Π.4.2

Π.Ε.5

Π.5.1

Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Ατόμων με
Ψυχική Αναπηρία» (Π.Ε.11
Υποέργο 1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ισότητα των Φύλων»
(Π.Ε.11 Υποέργο 1).
Προσβάσιμη Ιστοσελίδα –
Ενδιάμεση Έκδοση - για τις
ανάγκες του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης
Προσβάσιμη Ιστοσελίδα –
Τελική Έκδοση - για τις
ανάγκες του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης
Βιντεοσκόπηση δύο (2)
σεμιναρίων του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης

14.0 μήνα από την
υπογραφή της Σύμβασης

14.0 μήνα από την
υπογραφή της Σύμβασης

3.0 μήνα από την
υπογραφή της Σύμβασης
7.0 μήνα από την
υπογραφή της Σύμβασης
12.0 μήνα από την
υπογραφή της Σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν
στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο
5.2 της παρούσας.
Για τυχόν παράταση της σύμβασης απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ
Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε) που συγκροτείται με απόφαση της Εκτελεστικής
Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
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Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι:
i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.
ii. Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων.
iii. Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με τον
Ανάδοχο.
iv.Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου.
Η επίβλεψη της εκπόνησης του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για
σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την διαδικασία
επίβλεψης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του
H παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων, καθώς και του συνόλου του Έργου, θα γίνεται
κατά τον χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ» του
Παραρτήματος Ι της παρούσας ανάλογα με τα εκεί αναφερόμενα στάδια εκτέλεσης του
Έργου. Κάθε επιμέρους παραδοτέο θα παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί
και ο ανάδοχος.
Ειδικότερα:
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει
τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν
οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί
να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας,
η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν. 4412/2016.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Εκτελεστική Γραμματεία της
Αναθέτουσας Αρχής με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον
ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Οι έλεγχοι, εκτός από την Αναθέτουσα Αρχή, θα διενεργούνται από: • την Ε.Υ. Διαχείρισης
του Ε.Π, • την Αρχή Πληρωμής του ΕΣΠΑ, • την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και •
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει κάθε
δυνατή συνδρομή για τη διενέργεια των εκάστοτε προβλεπομένων από την Εθνική και
Κοινοτική νομοθεσία ελέγχων του φυσικού αντικειμένου και των οικονομικών στοιχείων
του Έργου.
Τόπος παράδοσης του έργου είναι τα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη.

6.4

Απόρριψη Παραδοτέων - Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών
με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και
την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
α. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει
τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί
αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
β. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα
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αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
γ. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα
υποκατάστασης).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας αποτελούν τα κάτωθι Παραρτήματα:
• Παράρτημα Ι: Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και του
χρονοδιαγράμματος της σύμβασης
• Παράρτημα ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΕΕΣ
• Παράρτημα ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ.
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

IOANNIS VARDAKASTANIS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
VARDAKASTANIS
Ημερομηνία: 2021.09.23 14:43:58
EEST
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Παράρτημα Ι: Αναλυτική περιγραφή του φυσικού
αντικειμένου και χρονοδιαγράμματος της σύμβασης
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Αναθέτουσας
Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
(εφεξής Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού
κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των
οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες
τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα
εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους στην ελληνική
Πολιτεία και κοινωνία.
Σήμερα η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου σε ζητήματα που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρίες και αγωνίζεται για την προώθηση
πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική,
πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.
Κύρια αποστολή της Συνομοσπονδίας είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος
των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση,
προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία, αυτά καθιερώνονται με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό
της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον ν. 4074/2012.
Σε εθνικό επίπεδο η Συνομοσπονδία αγωνίζεται για την προστασία και την προάσπιση
των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την
αποδυνάμωση των κοινωνικών προκαταλήψεων και την καταπολέμηση των διακρίσεων
που βιώνουν. Επιδιώκει την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία σε όλους
τους τομείς της ζωής και τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και πλήρους
ένταξης στην κοινωνία. Η Συνομοσπονδία καταρτίζει σχέδιο δράσης, ασκεί συστηματικό
έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων και καταθέτει προτάσεις προς την
ελληνική Πολιτεία για θέματα όπως: η εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση, η επαγγελματική
κατάρτιση, η απασχόληση, η κοινωνία της πληροφορίας, η καθολική πρόσβαση.
Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 2 του καταστατικού της (βλ.
https://www.esamea.gr/about-us/statute ), η Ε.Σ.Α.μεΑ. δύναται να εκπονεί και να
εφαρμόζει προγράμματα για τα άτομα με αναπηρία συγχρηματοδοτούμενα από την
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Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μπορούν να αφορούν στη δια βίου μάθηση,
στην επιμόρφωση και στην κατάρτιση στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Συνομοσπονδία, έχει αναγνωρίσει την ανάγκη ενεργούς
συμμετοχής σε μία πραγματικά αντιπροσωπευτική ευρωπαϊκή αναπηρική οργάνωση
όπως είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο εκπροσωπεί τα άτομα
με αναπηρία στο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις άλλες ευρωπαϊκές αρχές. Με στόχο τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία, επικεντρωμένο στην
ισότητα των ευκαιριών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων, συμμετέχει σε ένα
διευρυμένο δίκτυο επαφών με τα Εθνικά Συμβούλια Ατόμων με Αναπηρία των άλλων
κρατών – μελών αλλά και των υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών.
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 - 2020
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) «Πελοπόννησος» 2014 - 2020,
αποτελεί ένα από τα δεκατρία Περιφερειακά Προγράμματα της Προγραμματικής
Περιόδου 2014-2020 που εκπονήθηκε από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές της
Πελοποννήσου σε συνεργασία και διαβούλευση με τους κοινωνικό-οικονομικούς
εταίρους της Περιφέρειας. Εν συνεχεία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»
υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 18
Δεκεμβρίου 2014.
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014 - 2020
αναθεωρήθηκε με την με αριθ. C(2020) 4742 final /9.7.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10166 για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» για
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» για την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP008.
Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 270.342.339,00 ευρώ, εκ
των οποίων 201.004.090,00 ευρώ με συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 69.338.249,00 ευρώ με
συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Όραμα του ΠΕΠ
Να αποτελέσει η Πελοπόννησος πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου
και τεχνολογικού κεφαλαίου.
Στρατηγικός Στόχος
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Η Καινοτόμος και αειφόρος αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής ανάπτυξη, με
διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής.
Βασικές αναπτυξιακές Προτεραιότητες
o Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με
παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, για διεύρυνση της
επιχειρηματικής βάσης, με αιχμή την καινοτομία.
o Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική
στο περιβάλλον και με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής.
o Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και της ανάπτυξης,
ενδοπεριφερειακών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.

για

άρση των

o Σύνδεση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, με τις
επιχειρήσεις και τον παραγωγικό ιστό, εν γένει, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
o Διεύρυνση και αναβάθμιση της πρόσβασης των πολιτών της Περιφέρειας σε
διοικητικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, με χρήση ΤΠΕ.
o Ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, με τη διατήρηση ή/ και αύξηση των
θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις, με άμεση και διαρκή προσαρμογή των
εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντός τους.
o Ένταξη ή/ και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μη οικονομικά ενεργών, ιδιαίτερα
των νέων.
o Ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας, για ενίσχυση των
εισοδημάτων τους και κατ’ ακολουθία για πρόληψη ή/ και καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού.
o Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών
ενδοπεριφερειακών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων.

και

o Σχεδιασμός εκτέλεσης νέων έργων και βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων της
Περιφέρειας.
Θεματικοί Στόχοι του ΠΕΠ
01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών.
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03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
(για το ΕΤΘΑ).
04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς.
05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων.
06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας
των πόρων.
07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων.
08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης.
10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.
Άξονες Προτεραιότητας
Α.Π.1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της
Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με
αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας.
Α.Π.2Α: Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός
κοινωνική ενσωμάτωση.
Α.Π. 2Β: Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Α.Π.3: Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο
περιβάλλον
Α.Π.4: Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη.
Α.Π.5: Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του
Προγράμματος.
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Α.Π.6: Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του
Προγράμματος
Στο πλαίσιο του Προγράμματος η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5071337, στον Άξονα προτεραιότητας: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων
ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στον Θεματικό Στόχο: 09
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε
διάκρισης», στην Επενδυτική προτεραιότητα: 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών», και στον Ειδικό στόχο: 2Α5.2
«Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής
υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).
Η ΠΡΑΞΗ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’»
Η Πράξη αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που στοχεύει στην προώθηση της
κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου και στην πρόσβαση
και επανένταξη των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας
και αποτελεί Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)/Υπηρεσία Δημόσιου
Χαρακτήρα Κοινωνικής Ωφέλειας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παρ.
1 (γ) της Απόφασης της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011 «για την εφαρμογή του
άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που
χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών
γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012/21/ΕΕ)» και η οποία δεν δύναται να
παρασχεθεί δίχως κρατική παρέμβαση. Πρόκειται για κοινωνική υπηρεσία που
παρέχεται στο κοινό εφόσον έχει ως αποδέκτες τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με
χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, είναι προς συμφέρον του κοινωνικού συνόλου,
εφόσον συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, και δεν ωφελεί οικονομικά
τον φορέα υλοποίησής της.
Ο σκοπός της Πράξης είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και
απόλαυση όλων των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων
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τους, όπως αυτά καθιερώνονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η οποία κυρώθηκε από την ελληνική Πολιτεία με
το ν. 4074/2012. Επιπροσθέτως, η Πράξη αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων και του
αποκλεισμού που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές
τους, μέσω της προώθησης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πολυ-επίπεδης
και πολυδιάστατης δράσης για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την αποδοχή της
ποικιλομορφίας τους, την κοινωνική τους ένταξη/συμπερίληψη και στην παροχή ίσων
ευκαιριών, και απευθύνεται τόσο στα ίδια τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και
τις οικογένειές τους, όσο και στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, στην κοινωνία
των πολιτών και στην ευρύτερη κοινωνία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η Πράξη εστιάζει στην κάλυψη των τριών παρακάτω επιπέδων: α) δικαιώματα-η
αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, β) εμπόδια και άρση αυτών περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση-χάραξη και εφαρμογή πολιτικών και γ) εργασίακοινωνική ένταξη/συμπερίληψη – ίσες ευκαιρίες, και περιλαμβάνει δύο άξονες, τον άξονα
1 που αναφέρεται στα παραπάνω επίπεδα α και β και τον άξονα 2 που αναφέρεται στο
επίπεδο γ.
Η Πράξη διαρθρώνεται στους δύο παρακάτω άξονες:
Άξονας 1: Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών τους και συμπερίληψη του δικαιωματικού μοντέλου προσέγγισης της
αναπηρίας στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές.
Άξονας 2: Προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην
εργασία.
Η ομάδα στόχος είναι:
τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους που
διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι:
-

τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους που
διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι:
-

τα αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη της περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης,
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-

-

-

τα στελέχη των κοινωνικών και άλλων δημόσιων τοπικών υπηρεσιών [όπως
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Κέντρα Κοινότητας (όπου υπάρχουν), και ΚΠΑ 2
του ΟΑΕΔ],
οι συλλογικοί φορείς - όπως κοινωνικοί εταίροι (σύλλογοι εργαζομένων,
σύλλογοι εργοδοτών, κ.α), επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς και εν γένει οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
η εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα,
οι επαγγελματίες των αρχαιολογικών και άλλων πολιτιστικών χώρων,
το ευρύ κοινό της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.438.786,75€ και θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων
(4) διακριτών Υποέργων όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα:
Πίνακας: Υποέργα και Δράσεις (Π/Ε):

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

«Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων
Ευκαιριών»

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.1)

1.1 «Συναντήσεις προετοιμασίας, συντονισμού και κινητοποίησης των
τοπικών αρχών στο πλαίσιο των δράσεων της Πράξης»

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.2)

1.2 «Έρευνα κοινής γνώμης «Στάσεις και αντιλήψεις έναντι των ατόμων
με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου»

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.3)

1.3 Ενημέρωση αιρετών στελεχών της περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης με θεματική ενότητα «Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους
μέσω της συμπερίληψης της δικαιωματικής προσέγγισης της
αναπηρίας στις τοπικές πολιτικές»

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.4)

1.4 Εργαστήρια με θέμα «Η Παρακολούθηση της εφαρμογής της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες στην
πράξη και η σημασία της στην ανάπτυξη σύγχρονων συμπεριληπτικών
αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών στην Περιφέρεια και τους
Δήμους»

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.5)

1.5 Τεχνικές συναντήσεις με θέμα «Φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα
και εύλογες προσαρμογές με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης
συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και
πολιτιστική ζωή, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και της βιώσιμης
ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων»
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ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.6)

1.6 «Εργαστήρια προώθησης της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία
και χρόνιες παθήσεις »

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.7)

1.7 «Ο πολιτισμός ως μέσο για την προώθηση της ποικιλομορφίας, της
κοινωνικής ένταξης και της ίσης μεταχείρισης των ατόμων με
αναπηρία»

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.8)

1.8 «Diversity up»

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.9)

1.9 «Δικτύωση και ώσμωση αναπηρικού κινήματος με τα κινήματα
προστασίας του περιβάλλοντος, του καταναλωτή καθώς και τα
κινήματα της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης»

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.10)

1.10 «Διεκδικούμε Μαζί»: υπηρεσία καταπολέμησης του αποκλεισμού και
των διακρίσεων και παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης των
ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους»

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.11)

1.11 «Επιμορφωτικά εργαστήρια για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες
παθήσεις»

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.12)

1.12 «Ενέργειες Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης της
Πράξης»

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.13)

1.13 «Καταβολή των επιδομάτων των ωφελούμενων της κατάρτισης»

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.14)

1.14 Ενοικίαση αυτοκινήτων

ΔΡΑΣΗ
(Π.Ε.15)

1.15 Δημοσιότητα της Πράξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

«Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση»

ΥΠΟΕΡΓΟ 3

«Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και
εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των
εργαλείων»

ΥΠΟΕΡΓΟ 4

«Αξιολόγηση της Εφαρμογής της Πράξης»

σε προσβάσιμες
υποστηρικτικών

Η Διαχείριση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της Πράξης στο σύνολό της,
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 1.12 (Π.Ε.12) του Υποέργου 1. Επιπλέον έχει
συσταθεί ομάδα υποστήριξης της Πράξης αποτελούμενη από τα μέλη της Εκτελεστικής
Γραμματείας (Ε.Γ.) της Ε.Σ.Α.με.Α η οποία θα έχει όχι μόνο συμβουλευτικό και
υποστηρικτικό ρόλο στην Ομάδα Έργου, αλλά θα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των
δράσεων της αυτεπιστασίας και του συνόλου των δράσεων της Πράξης, διασφαλίζοντας
με αυτόν τον τρόπο την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της Πράξης και την τήρηση της
βασικής αρχής που διέπει την Ε.Σ.Α.μεΑ. «τίποτα για τα άτομα με αναπηρία χωρίς τα
άτομα με αναπηρία».
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Η Πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.438.786,75€.
«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Πελοπόννησος».

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες
εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων»
Στόχος του Υποέργου 3 είναι: α) η παραγωγή έντυπης έκδοσης των εγχειριδίων/
υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1
«Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών» της Πράξης, στη
βάση μια σειράς από διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα και
προσβασιμότητα έντυπων εκδόσεων και στην αναπαραγωγή τους σε πλήθος αντιτύπων,
β) η μεταγραφή τους σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές που είναι προσβάσιμες στα
άτομα με αναπηρία καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αναγνωστών με αναπηρίες (όπως
τυφλών ατόμων, ατόμων με υψηλό βαθμό μειωμένης όρασης, κωφών κ.λπ.) και γ) ο
σχεδιασμός και η ανάπτυξη προσβάσιμης ιστοσελίδας για τις ανάγκες του Π.Ε.8
του Υποέργου 1 της Πράξης.
Το έργο του αναδόχου αφορά α) στην παραγωγή έντυπης έκδοσης των εγχειριδίων/
υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1
«Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών» της Πράξης, στη
βάση μια σειράς από διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα και
προσβασιμότητα έντυπων εκδόσεων, και στην αναπαραγωγή τους σε πλήθος
αντιτύπων, β) στη μεταγραφή τους σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές που είναι
προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αναγνωστών με
αναπηρίες (όπως τυφλών ατόμων, ατόμων με υψηλό βαθμό μειωμένης όρασης, κωφών
κ.λπ.) γ) στον σχεδιασμό και η ανάπτυξη προσβάσιμης ιστοσελίδας για τις ανάγκες του
Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της Πράξης και, δ) στη βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο
πλαίσιο του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της Πράξης εκ των οποίων το ένα θα αφορά στο
σεμινάριο με θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και
ψηφιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, και το άλλο στο βιωματικό
σεμινάριο με θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και
ψηφιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην εκπαίδευση, στην εργασία
και σε άλλους τομείς της ζωής τους.
Ειδικότερα το έργο του αναδόχου συνίσταται στα εξής Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.) /
Δράσεις:
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Π.Ε. 1

Παραγωγή συμβατικής έντυπης έκδοσης και αναπαραγωγή σε
πολλαπλά αντίτυπα των εγχειριδίων/υποστηρικτικών εργαλείων
που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1, με βάση μια σειρά
από

διαδομένες

τεχνικές

και

οδηγίες

για

βέλτιστη

αναγνωσιμότητα (αγγλ. readability) και προσβασιμότητα έντυπων
εκδόσεων.
Παραδοτέο Π1.1

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με
τίτλο «Αναπηρία και Τοπική Ανάπτυξη» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο
του Π.Ε.3 του Υποέργου 1)» [24 σελίδες εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου (α’
και β΄ όψη)] σε 5000 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.2

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με
τίτλο «Οδικός Χάρτης για την Υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (που
θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.4 του Υποέργου1) [24 σελίδες
εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε 5000 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.3

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με
τίτλο «Η Φυσική & Ψηφιακή Προσβασιμότητα ως Μέσο Ισότιμης
Συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις Εκφάνσεις της Ζωής»
(που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.5 του Υποέργου 1) [32 σελίδες
εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε 5000 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.4

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με
τίτλο «Άτομα με αναπηρία και Απασχόληση στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.6 του Υποέργου 1)
[24 σελίδες εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε 3000
αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.5

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με
τίτλο «Οδηγός Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε αρχαιολογικούς
χώρους και μουσεία και καλές πρακτικές» που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο
του Π.Ε.7 του Υποέργου 1) [24 σελίδες εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου (α’
και β΄ όψη)] σε 3000 αντίτυπα.
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Παραδοτέο Π1.6

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με
τίτλο

«Ένταξη της Διάστασης της Αναπηρίας στις Δράσεις και τις

Παρεμβάσεις των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.9 του Υποέργου 1) [48 σελίδες εσωτερικό
συν 4 εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε 3000 αντίτυπα.
Παραδοτέο Π1.7

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με
τίτλο «Οδηγός Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.10 του Υποέργου 1) [32 σελίδες εσωτερικό
συν 4 εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε 5000 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.8

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με
τίτλο «Ενδυνάμωση Νέων με Αναπηρία & Χρόνια Πάθηση» (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1) [16 σελίδες εσωτερικό
συν 4 εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε 1500 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.9

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με
τίτλο «Ενδυνάμωση Ατόμων με Χρόνια Πάθηση» (που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1)

[16 σελίδες εσωτερικό συν 4

εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε 1500 αντίτυπα.
Παραδοτέο Π1.10

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με
τίτλο «Ενδυνάμωση Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία» (που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1) [16 σελίδες εσωτερικό συν 4
εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε 1500 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.11

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με
τίτλο «Ισότητα των Φύλων» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11
του Υποέργου 1) ) [16 σελίδες εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου (α’ και β΄
όψη)] σε 1500 αντίτυπα.

Π.Ε. 2

Παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και μεταγραφή
τους

σε

πολλαπλές εναλλακτικές

αναγνώστες

με

αναπηρία

και

μορφές
χρήστες

κατάλληλες

για

υποστηρικτικών

τεχνολογιών (Προσβάσιμη Ψηφιοποίηση) της έρευνας κοινής
γνώμης και των εγχειριδίων/υποστηρικτικών εργαλείων που θα
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εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1, σύμφωνα με οδηγίες και
καλές πρακτικές παραγωγής προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων,
οι οποίες θα είναι σε μορφή κατάλληλη για διάθεση και διάχυση
μέσω Internet (ιστοσελίδες, μέσα δικτύωσης, mms, κ.λπ.).
Παραδοτέο Π2.1

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών της
έρευνας κοινής γνώμης (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.2 του
Υποέργου 1)δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο
αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με
αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word,
Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3
και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα
είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το υποστηρικτικό
αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις
μορφές).

Παραδοτέο Π2.2

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του
Εγχειριδίου με τίτλο «Αναπηρία

και Τοπική Ανάπτυξη» (που θα

εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.3 του Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή
του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε
προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’
ελάχιστον): Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT,
ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 116 τεμάχια) και έκδοση
LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι
κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό
υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).
Παραδοτέο Π2.3

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του
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Εγχειριδίου με τίτλο «Οδικός Χάρτης για την Υλοποίηση της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου»

(που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.4 του

Υποέργου1), δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο
αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με
αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word,
Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3
(usb 232 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση.
Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet
(σημ. το υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).
Παραδοτέο Π2.4

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του
Εγχειριδίου με τίτλο «Η Φυσική & Ψηφιακή Προσβασιμότητα ως Μέσο
Ισότιμης Συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις Εκφάνσεις της
Ζωής» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.5 του Υποέργου 1), δηλ.
στη μετατροπή του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF)
σε προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως
(κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT,
(ηχητική) έκδοση MP3 (usb 174 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για
άτομα με μειωμένη όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για
διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό υλικό θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).

Παραδοτέο Π2.5

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του
Εγχειριδίου με τίτλο «Άτομα με αναπηρία και Απασχόληση στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου» που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.6 του
Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο
αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με
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αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word,
Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3
(usb 232 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση.
Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet
(σημ. το υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).
Παραδοτέο Π2.6

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του
Εγχειριδίου με τίτλο «Οδηγός Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και καλές πρακτικές» που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.7 του Υποέργου 1) που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.6 του Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου
αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο
Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική) έκδοση
MP3 (usb 116 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω
internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).

Παραδοτέο Π2.7

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ένταξη της Διάστασης της Αναπηρίας στις Δράσεις
και τις Παρεμβάσεις των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», που
θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.9 του Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή
του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε
προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’
ελάχιστον): Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT,
ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 140 τεμάχια) και έκδοση
LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι
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κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό
υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).
Παραδοτέο Π2.8

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του
Εγχειριδίου με τίτλο «Οδηγός Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.10 του Υποέργου
1)», δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο
Word ή PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με αναπηρία
εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF,
Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232 τεμάχια)
και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα
είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το υποστηρικτικό
αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις
μορφές).

Παραδοτέο Π2.9

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ενδυνάμωση Νέων με Αναπηρία & Χρόνια Πάθηση»
(που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1), δηλ. στη
μετατροπή του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε
προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’
ελάχιστον): Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT,
ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232 τεμάχια) και έκδοση
LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι
κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό
υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).

Παραδοτέο Π2.10

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του
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Εγχειριδίου με τίτλο «Ενδυνάμωση Ατόμων με Χρόνια Πάθηση» (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή
του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε
προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’
ελάχιστον): Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT,
ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232 τεμάχια) και έκδοση
LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι
κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό
υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).
Παραδοτέο Π2.11

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ενδυνάμωση Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία» (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή
του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε
προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’
ελάχιστον): Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT,
ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232 τεμάχια) και έκδοση
LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι
κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό
υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).

Παραδοτέο Π2.12

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ισότητα των Φύλων» (που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου
αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο
Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική) έκδοση
MP3 (usb 232 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω
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internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).
Π.Ε. 3

Παραγωγή σε νοηματική και υποτιτλισμό της έρευνας κοινής
γνώμης και των εγχειριδίων /υποστηρικτικών εργαλείων που θα
εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης.

Παραδοτέο Π3.1

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό της
έρευνας κοινής γνώμης (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.2 του
Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.2

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Αναπηρία

και Τοπική Ανάπτυξη» (που θα

εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.3 του Υποέργου 1).
Παραδοτέο Π3.3

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Οδικός Χάρτης για την Υλοποίηση της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου»

(που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.4 του

Υποέργου1).
Παραδοτέο Π3.4

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Η Φυσική & Ψηφιακή Προσβασιμότητα ως Μέσο
Ισότιμης Συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις Εκφάνσεις της
Ζωής» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.5 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.5

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Άτομα με αναπηρία και Απασχόληση στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου» που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.6 του
Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.6

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Οδηγός Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και καλές πρακτικές» που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.7 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.7

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ένταξη της Διάστασης της Αναπηρίας στις Δράσεις
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και τις Παρεμβάσεις των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», που
θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.9 του Υποέργου 1).
Παραδοτέο Π3.8

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Οδηγός Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.10 του Υποέργου
1).

Παραδοτέο Π3.9

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ενδυνάμωση Νέων με Αναπηρία & Χρόνια Πάθηση»
(που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.10

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ενδυνάμωση Ατόμων με Χρόνια Πάθηση» (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.11

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ενδυνάμωση Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία» (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.12

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ισότητα των Φύλων» (που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1).

Π.Ε. 4

Παραδοτέο Π4.1
Παραδοτέο Π4.2
Π.Ε. 5
Παραδοτέο Π5.1

Προσβάσιμη Ιστοσελίδα www.diversityup.gr [Σχεδιασμός και ανάπτυξη
προσβάσιμης ιστοσελίδας για τις ανάγκες του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της
Πράξης (συμμόρφωση σε επίπεδο ΑΑΑ με WCAG 2.0)]
Προσβάσιμη Ιστοσελίδα – Ενδιάμεση Έκδοση - για τις ανάγκες του Π.Ε.8
του Υποέργου 1 της Πράξης
Προσβάσιμη Ιστοσελίδα – Τελική Έκδοση - για τις ανάγκες του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης
Βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο πλαίσιο του Π.Ε.8 του Υποέργου
1 της Πράξης.
Βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο πλαίσιο του Π.Ε.8 του Υποέργου
1 της Πράξης.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
Γενικές μεθοδολογικές αρχές:.
•

Δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας (Human rights-based approach to
disability): Στη βάση των απαιτήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012, ο
ανάδοχος αναμένεται σε όλες τις δράσεις του έργου να: α) διαχέει την ιδέα πως τα
άτομα με αναπηρία είναι υποκείμενα δικαιωμάτων β) υιοθετεί/ενσωματώνει τον
ορισμό της αναπηρίας που περιλαμβάνεται στη Διεθνή Σύμβαση για Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρίες, γ) προβάλλει την αναπηρία ως έκφανση της
ανθρώπινης ποικιλομορφίας, δ) αναδεικνύει τη συμβολή της εφαρμογής της αρχής
της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας/χρόνιας πάθησης, και ε) να διαδίδει την
ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα αναπηρίας/χρόνιας πάθησης, αναδεικνύοντας
τη σημασία της οριζόντιας ενσωμάτωσης της αναπηρίας («disability
mainstreaming») και της εφαρμογής του καθολικού σχεδιασμού.

•

Τήρηση των κανόνων δημοσιότητας: Στο σύνολο των δράσεων / παραδοτέων του
έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
τους κανόνες δημοσιότητας του οδηγού Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και των
όσων περιγραφόμενων της Στρατηγικής Επικοινωνίας ΠΕΠ Πελοποννήσου. Ειδικά
για το παραδοτέο Π.Ε.4 Προσβάσιμη Ιστοσελίδα www.diversityup.gr, θα πρέπει
να περιλαμβάνεται σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Π.Ε. 1 «Παραγωγή συμβατικής έντυπης έκδοσης και αναπαραγωγή σε πολλαπλά
αντίτυπα των εγχειριδίων/υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο
πλαίσιο του Υποέργου 1, με βάση μια σειρά από διαδομένες τεχνικές και οδηγίες
για βέλτιστη αναγνωσιμότητα (αγγλ. readability) και προσβασιμότητα έντυπων
εκδόσεων»
Το Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1), αφορά στην παραγωγή έντυπης έκδοσης και
αναπαραγωγή των εγχειριδίων/υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο
πλαίσιο του Υποέργου 1, με βάση μια σειρά από διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για
βέλτιστη αναγνωσιμότητα (αγγλ. readability) και προσβασιμότητα έντυπων εκδόσεων,
και στην αναπαραγωγής τους σε πλήθος αντιτύπων. Συγκεκριμένα, αφορά στη
δημιουργία του αρχικού θέματος έκδοσης (αγγλ. concept) του κάθε εντύπου, στη
δημιουργία προτύπου για αναπαραγωγή (γραμμένο, σχεδιασμένο, χαραγμένο ή
φωτογραφημένο), και τέλος στην αναπαραγωγή σε σειρά όμοιων, τυπωμένων με μελάνη,
αντιτύπων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιμέλεια των εντύπων και γενικότερα στο
συντονισμό όλων των ενεργειών που απαιτεί μία ποιοτική έκδοση, καθότι θα
καθορίσουν τη μορφή του τελικού προϊόντος και θα εξασφαλίσουν την παραγωγή
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καλαίσθητων και λειτουργικών εντύπων. Η ευρεία αναγνωσιμότητα δεν πρέπει να είναι
δευτερεύουσας σημασίας κατά την παραγωγή υλικών. Θα πρέπει εξαρχής να αποτελεί
προτεραιότητα του σχεδιασμού των εντύπων.
Η διαδικασία της παραγωγής των έντυπων εκδόσεων και της αναπαραγωγής τους θα
πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις εξής ενέργειες-στάδια:
• Δημιουργία του αρχικού θέματος και καθορισμό της αισθητικής διάταξης των
εντύπων (αγγλ. layout) και εικαστική πρόταση για το εξώφυλλο, εσωτερικό, κ.λπ.
• Σελιδοποίηση (καθορισμός της διάταξης των σελίδων που πρόκειται να τυπωθούν,
στο φύλλο του χαρτιού εκτύπωσης).
• Στοιχειοθεσία (μορφοποίηση κειμένων, επεξεργασία εικόνων, πινάκων,
διαγραμμάτων, εξισώσεων, ειδικών συμβόλων, κ.λπ.).
• Διορθώσεις - Βελτιστοποίηση αναγνωσιμότητας / προσβασιμότητας (επί των
στοιχειοθετημένων κειμένων).
• Παραγωγή τελικού σχεδίου για αναπαραγωγή.
• Προεκτύπωση – Έλεγχος.
• Εκτύπωση.
• Αποπεράτωση (κόψιμο, βιβλιοδεσία, κλπ.).
• Παράδοση (συσκευασία, μεταφορά).
Η αναπαραγωγή των αντιτύπων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές που ακολουθούν:
Εξώφυλλο - Οπισθόφυλλο:
i.
Είδος Χαρτιού: 250gr ή παραπάνω
ii.
Πλαστικοποίηση: 2 όψεων (ματ)
iii.
Ποιότητα Χαρτιού: Velvet, με βερνίκι Μηχανής
iv.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 16 x 24cm
v.
Εκτύπωση: Α και Β όψη, τετραχρωμία offset
vi.
Φωτογραφίες ή Σκίτσα: το δημιουργικό των Εξωφύλλων θα αποτελείται από
φωτογραφίες ή από δημιουργική πρόταση του αναδόχου.
Εσωτερικό:
i.
Είδος Χαρτιού: 130gr ή παραπάνω, απόλυτης λευκότητας
ii.
Ποιότητα Χαρτιού: Velvet, με βερνίκι Μηχανής
iii.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 16 x 24cm
iv.
Εκτύπωση: Α και Β όψη, τετραχρωμία offset
Μαζί με την παράδοση του συνόλου των έντυπων αντιτύπων, ο οικονομικός φορέας θα
πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. σε ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD ή USB),
τα αρχεία των τελικών πηγαίων αρχείων (αγγλ. source file) προς αναπαραγωγή σε
επεξεργάσιμη μορφή κατάλληλη για μελλοντική επανέκδοση από την Ε.Σ.Α.μεΑ.
Π.Ε. 2 «Παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και μεταγραφή τους σε
πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες με αναπηρία και
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χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών (Προσβάσιμη Ψηφιοποίηση) της έρευνας
κοινής γνώμης και των εγχειριδίων/υποστηρικτικών εργαλείων που θα
εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1, σύμφωνα με οδηγίες και καλές
πρακτικές παραγωγής προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων, οι οποίες θα είναι σε
μορφή κατάλληλη για διάθεση και διάχυση μέσω Internet (ιστοσελίδες, μέσα
δικτύωσης, mms, κ.λπ.)»
Το Πακέτο Εργασίας 2 (Π.Ε. 2), αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών
εκδόσεων και μεταγραφή τους σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για
αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών (Προσβάσιμη
Ψηφιοποίηση) της έρευνας κοινής γνώμης και των εγχειριδίων/υποστηρικτικών
εργαλείων που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1, σύμφωνα με οδηγίες
και καλές πρακτικές παραγωγής προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων, οι οποίες θα είναι
σε μορφή κατάλληλη για διάθεση και διάχυση μέσω Internet (ιστοσελίδες, μέσα
δικτύωσης, mms, κ.λπ.).
Η αναπαραγωγή των έντυπων μορφών του εν λόγω υποστηρικτικού υλικού είναι
σημαντική και απαραίτητη, καθότι τα αντίτυπα αυτά θα μπορούν να διαμοιρασθούν σε
πλήθος αποδεκτών κατά τις συναντήσεις και εκδηλώσεις της Πράξης, αλλά και μέσω
ταχυδρομείου σε ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα. Εντούτοις, η έντυπη
έκδοση παρουσιάζει συγκεκριμένους περιορισμούς (α) έχει υψηλό κόστος
αναπαραγωγής, (β) είναι πεπερασμένο το διαθέσιμο πλήθος αντιτύπων, (γ) δεν μπορεί
να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του Παγκόσμιου Ιστού για ακόμα ευρύτερη διάχυση (π.χ.,
μεταφόρτωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.), και (δ) όσο πιστά και αν
ακολουθήσει κανείς καλές πρακτικές για ευρύτερη δυνατή αναγνωσιμότητα, ποτέ δεν
δύναται να καλύψει όλες τις ανάγκες αναγνωστών με αναπηρίες (π.χ., τυφλών ατόμων,
ατόμων με υψηλό βαθμό μειωμένης όρασης, κ.λπ.).
Ειδικότερα η παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων αφορά στην παραγωγή
του υποστηρικτικού υλικού σε μορφή MS Word και PDF, η οποία (α) θα ταυτίζεται
με την έντυπη έκδοση (δηλ. θα έχει το ίδιο περιεχόμενο και δομή), (β) θα έχει
βελτιστοποιηθεί ως προς το μέγεθος αρχείου για χρήση μέσω Internet, κ.λπ., και (γ) θα
είναι προσβάσιμη με βάση διεθνείς οδηγίες, πρότυπα και καλές πρακτικές για την
παραγωγή προσβάσιμων εγγράφων Word και PDF (βλ., οδηγίες της Microsoft, της Adobe,
του Section 508, του Digital Office Document (ADOD) Project, της European Blind Union
(EBU), PDF / UA-1, κ.λπ.).
Προσέγγιση – Μεθοδολογία υλοποίησης
Η διαδικασία περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις εξής διαδικασίες-στάδια:
• επιδιόρθωση των πρωτότυπων αρχείων διαφόρων τύπων, όπως PDF, Word,
PowerPoint, Excel, κλπ., και όπου κρίνεται απαραίτητο, η εξαρχής πιστή
αναπαραγωγή τους με βάση διεθνείς οδηγίες, πρότυπα και καλές πρακτικές,
• παραγωγή προ-σχεδίων της κάθε ψηφιακής έκδοσης,
• αξιολόγηση των προ-σχεδίων, διορθώσεις, βελτιώσεις και οριστικοποίηση,
• τεκμηρίωση συμμόρφωσης των οριστικοποιημένων προ-σχεδίων με οδηγίες και
πρότυπα,
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•

τελική έκδοση των ψηφιακών εκδόσεων, παράδοση (συσκευασία, μεταφορά),
και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Η μεταγραφή ψηφιακών εκδόσεων σε εναλλακτικές-ειδικές ψηφιακές εκδόσεις
αφορά στη δημιουργία εναλλακτικών, ισοδύναμων, προσβάσιμων μορφών, όπως:
• έκδοση απλού κειμένου (μορφότυπος .ΤΧΤ). Μορφή κατάλληλη για χρήστες
ειδικών εφαρμογών μετατροπής απλού κειμένου σε συνθετική φωνή.
• έκδοση ακουστική με συνθετική φωνή (μορφότυπος .MP3): Μορφή με
συνθετική φωνή μέσω τεχνολογίας ΤΤS (αγγλ. text-to-speech) κατάλληλη για
αναπαραγωγή με διάφορες εφαρμογές και συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων
από διάφορες κατηγορίες χρηστών (τυφλά άτομα, άτομα με μειωμένη όραση,
δυσλεκτικά άτομα, κ.λπ.).
• έκδοση φιλική προς εκτύπωση large-print (μορφότυπος .DOCX και .PDF):
Μορφή κατάλληλη για αμβλύωπες, κ.λπ.
Επιπλέον μορφές, εφόσον εξυπηρετούν πρακτικά και ουσιαστικά συγκεκριμένες
περιπτώσεις χρήσης είναι επιθυμητές.
Η διαδικασία περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις εξής διαδικασίες-στάδια:
• καθορισμό των προδιαγραφών μετατροπής του περιεχόμενου σε εναλλακτικές
προσβάσιμες μορφές για διάφορες αναπηρίες και συνθήκες χρήσης,
• κατάρτιση πλάνου ελέγχου και πιστοποίησης της προσβασιμότητας,
• μεταγραφή στις διάφορες εναλλακτικές μορφής και παράδοση προ-σχεδίων
προς έλεγχο,
• αξιολόγηση προσβασιμότητας και χρηστικότητας των προ-σχεδίων, διορθώσεις,
βελτιώσεις και οριστικοποίηση-τεκμηρίωση,
• τελική έκδοση των εναλλακτικών προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων, παράδοση
(συσκευασία, μεταφορά), και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Εξασφάλιση προσβασιμότητας/Τεχνικές Απαιτήσεις
Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει
να είναι εκσυγχρονισμένα και να εναρμονίζονται πλήρως με διαδομένες καλές πρακτικές
(βλ. παραπάνω), ιδιαίτερα με αυτές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) και
συγκεκριμένα, όπου αρμόζει, με τη νέα έκδοση 2.0 των ελέξιμων Οδηγιών για την
Προσβασιμότητα Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου
Ιστού W3C (αγγλ. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ή αλλιώς W3C/WCAG
2.0 - διαθέσιμες και με τη μορφή προτύπου ISO/IEC 40500:2012), στο ανώτατο επίπεδο
συμμόρφωσης «ΑAA» ή ισοδύναμο αυτού.
Π.Ε.3 «Παραγωγή σε νοηματική και υποτιτλισμό της έρευνας κοινής γνώμης και
των εγχειριδίων /υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του
Υποέργου 1 της Πράξης.».
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Το Πακέτο Εργασίας (ΠΕ 3), αφορά στην παραγωγή σε νοηματική και υποτιτλισμό της
έρευνας κοινής γνώμης και των εγχειριδίων /υποστηρικτικών εργαλείων που θα
εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφές Λήψης και υποτιτλισμού
- Λήψη με δυο κάμερες σε green box και επαγγελματικό φωτισμό.
- Στερεοφωνική ηχοληψία.
- Συμμετοχή επαγγελματιών (Ηχολήπτης, Οπερατέρ, Μακιγιέζ κ.λπ.).
- Πιστοποιημένοι μεταφραστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.
- Επαγγελματικό σπικάζ.
- Υπότιτλοι με επιλογή γλώσσας (Ελληνικά - χωρίς).
- Συγχρονισμός – Παραμετροποίηση νοηματικής με υπότιτλους.
i. Προδιαγραφές Δημιουργίας
-

intro – 3D Animation

-

Σπικάζ

-

2 κάμερο-studio με green box

-

Ηχοληπτικά μηχανήματα

-

Φωτιστικά σώματα

-

Συντελεστές (Ηχολήπτης, Οπερατέρ, Μακιγιέζ κ.λπ)

-

Μεταφραστής νοηματικής γλώσσας

-

Υπότιτλοι

-

Συγχρονισμός – Παραμετροποίηση νοηματικής με υπότιτλους

Η ποιότητα του οπτικοακουστικού υλικού θα είναι άριστη.
Χρονισμός υποτίτλων
Οι υπότιτλοι θα πρέπει :
•

να ξεκινούν ταυτόχρονα με την ομιλία και να μην επεκτείνονται σε επόμενο
πλάνο από εκείνο της δράσης που περιγράφουν.

•

Να έχουν ταχύτητα ανάγνωσης γύρω στις 160 λέξεις το λεπτό - περίπου 800
χαρακτήρες το λεπτό (για προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικες).

•

Να έχουν ταχύτητα ανάγνωσης γύρω στις 120 λέξεις το λεπτό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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Η νοηματική διερμηνεία θα ακολουθεί τις παρακάτω τεχνικές που εφαρμόζονται
διεθνώς:
Παρουσίαση
▪

Ο διερμηνέας θα είναι όρθιος μπροστά από τo σκηνικό (φόντο)
καθοριστεί από την Ε.Σ.Α.μεΑ. για κάθε είδος παραγωγής.

που θα

▪

Το μέγεθος του πλάνου του διερμηνέα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε όχι μόνο οι
κινήσεις αλλά και οι εκφράσεις του προσώπου να είναι ευδιάκριτες για τον
τηλεθεατή.

Π.Ε.4 «Προσβάσιμη Ιστοσελίδα www.diversityup.gr
Το Πακέτο Εργασίας (Π.Ε.4) αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προσβάσιμου
ιστότοπου για τις ανάγκες του Π.Ε.8 «Diversity up» Υποέργου 1 της Πράξης.
Ο Στόχος του ΠΕ.8 του Υποέργου 1 της Πράξης είναι η προώθηση μιας κοινωνίας δεκτικής
στην ποικιλομορφία μέσω της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης του μαθητικού
πληθυσμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Στη βάση της παραδοχής ότι η
εκπαίδευση, είναι ο βασικότερος φορέας κοινωνικοποίησης μετά την οικογένεια, η δράση
θα συμβάλλει α) στην καταπολέμηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων και των
διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών
τους, β) στην κοινωνική αποδοχή της ποικιλομορφίας των ατόμων με αναπηρία και
χρόνιες παθήσεις, και εν γένει στην κοινωνική ένταξη/συμπερίληψή τους στο κοινωνικό
γίγνεσθαι και γ) στην προώθηση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας από τους
ίδιους τους μαθητές ώστε να αποτελέσουν υποστηρικτές/προωθητές της δικαιωματικής
οπτικής της αναπηρίας, ως σημερινοί νέοι, συμμαθητές και αδέλφια των ατόμων με
αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις αλλά και ως μελλοντικοί εργοδότες ή εργαζόμενοι.
Κύριο εγχείρημα της δράσης αποτελεί η δημιουργία ενός πρωτοποριακού θεσμού, του
diversity up, υπό τη μορφή διαγωνισμού με συμμετέχοντες τους μαθητές της Γ΄ τάξης των
γυμνασίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ομάδα Στόχος
Ι) Μαθητές Γ’ τάξης γυμνασίου, καθηγητές και διευθυντές γυμνασίων.
ΙΙ) Τοπικές Αρχές, γονείς μαθητών, οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος.
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Μεθοδολογία Υλοποίησης του ΠΕ.8 του Υποέργου 1
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:
➢ Υλοποίηση πέντε (5) σεμιναρίων στα κάτωθι θεματικά πεδία: Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες
παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό
περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένης της
παρουσίασης του Π.Ε. 8:
➢ Υλοποίηση έξι (6) βιωματικών σεμιναρίων στα κάτωθι θεματικά πεδία: Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες
παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό
περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην εκπαίδευση, στην εργασία και σε
άλλους τομείς της ζωής τους, καθώς και παρουσίαση του Π.Ε. 8:
➢ Υλοποίηση δώδεκα (12) συναντήσεων σε γυμνάσια απομακρυσμένων περιοχών
της Περιφέρειας Πελοποννήσου με σκοπό τις εξατομικευμένες συναντήσεις με
καθηγητές/διευθυντές/μαθητές για την προώθηση, εκπαίδευση και συμμετοχή
τους στο Π.Ε. 8.:
➢ Βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων εκ των οποίων το ένα θα αφορά στο σεμινάριο
με θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό
και ψηφιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων
με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, και το άλλο στο
βιωματικό σεμινάριο με θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των
ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των
διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους στην εκπαίδευση, στην εργασία και σε άλλους τομείς της ζωής
τους.
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➢ Διαχείριση προσβάσιμης ιστοσελίδας www.diversityup.gr για την υποστήριξη
της δράσης.
➢ Παραγωγή πέντε (5) videos τα οποία θα προβληθούν υπό τη μορφή τηλεοπτικού
σποτ σε εθνικά και περιφερειακά τηλεοπτικά δίκτυα και σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Το περιεχόμενο των videos θα αφορά στην άρση των πάσης φύσεως
εμποδίων (φυσικά, ψηφιακά, συμπεριφορικά κ.λπ.) τόσο στο εκπαιδευτικό όσο
και το εργασιακό περιβάλλον. (Τα videos θα παραχθούν στο πλαίσιο του
Υποέργου 4 της πράξης).
➢ Υλοποίηση ενός (1) φεστιβάλ για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού
diversity up και την παρουσίαση των videos:
Η ως άνω ιστοσελίδα www.diversityup.gr θα παραχθεί στο πλαίσιο του παρόντος
(Υποέργο 3). Επομένως, ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει αποκλειστική ιστοσελίδα για
την Δράση «Diversity Up», σύμφωνα πάντα με την ταυτότητα της Πράξης και τους κανόνες
πληροφόρησης και επικοινωνίας του Προγράμματος.
Ο ιστότοπος της Δράσης θα πρέπει να είναι στα ελληνικά και να παρέχει πληροφορίες για
το σύνολο της Δράσης (στόχοι, δράσεις, εκδηλώσεις, νέα - ανακοινώσεις, εκροές κ.λπ.), την
πρόοδο και τα αποτελέσματά της, και να ενσωματώνει τα (δημόσια) προσβάσιμα
αποτελέσματα σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τη δημιουργία της πρώτης ενδιάμεσης έκδοσης της
προσβάσιμης ιστοσελίδας, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί άμεσα, μέσα
στους τρεις πρώτους μήνες υλοποίησης της σύμβασης. Στη συνέχεια θα πρέπει να
αναπτυχθεί-εμπλουτισθεί σταδιακά περαιτέρω, και να παραδοθεί η ολοκληρωμένη
έκδοση έως τον 7.0 μήνα μετά την υπογραφή της, ώστε στη συνέχεια να υποστηρίξει
τη λειτουργία της Δράσης με νέα-ανακοινώσεις και νέο περιεχόμενο και να ενημερώνεται
διαρκώς από στελέχη της Α/Α μέχρι τη λήξη της Δράσης/Πράξης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την ενσωμάτωση του προσβάσιμου ψηφιακού υλικού (εναλλακτικές
προσβάσιμες μορφές) στην ιστοσελίδα της Δράσης (βλ. παραπάνω).
Η ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες WCAG 2.0,
σε επίπεδο ΑΑΑ (ανώτατο επίπεδο), να υιοθετεί τις αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους» και
της «Καθολικής Πρόσβασης» και να έχει προχωρημένες επιλογές προσβασιμότητας για
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άτομα με αναπηρία, συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων και των υπηρεσιών που
προσφέρονται.
Ενδεικτικά, στα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
•

Πληροφορίες για το κοινό σε σχέση με τη Δράση (Στόχοι, Πλαίσιο υλοποίησης,
Αποτελέσματα, κλπ.) και σε σχέση με τις εκροές.

•

e-βιβλιοθήκη με προσβάσιμες μορφές υλικού της Δράσης (ενσωμάτωση
προσβάσιμων ηλεκτρονικών εκδόσεων, όπως αυτό προκύψει από τις λοιπές
δράσεις του έργου).

•

Υποστήριξη για τη διοργάνωση σεμιναρίων

•

Υποστήριξη για τη διοργάνωση του διαγωνισμού diversity up

•

Ημερολόγιο εκδηλώσεων/ενεργειών, κ.λπ.

•

Νέα και ανακοινώσεις σε σχέση με την Πράξη και το αντικείμενό της.

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας θα λάβει υπόψη του:
•

Προσβασιμότητα, ευχρηστία, λειτουργικότητα και φιλικότητα προς τον χρήστη.

•

Αποτελεσματικούς μηχανισμούς αναζήτησης περιεχομένων.

•

Απλοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης και εμπλουτισμού του περιεχομένου.

Η ιστοσελίδα της Πράξης θα πρέπει να φιλοξενείται σε διακομιστή ευθύνης του Αναδόχου
και να διατηρείται αδιάλειπτα διαθέσιμη online για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά τη
λήξη της Πράξης. Η ιστοσελίδα της Πράξης θα πρέπει να φιλοξενείται σε διακομιστή
ευθύνης του Αναδόχου και να διατηρείται αδιάλειπτα διαθέσιμη online για τουλάχιστον
δύο (2) χρόνια μετά τη λήξη της Πράξης. Η διαδικτυακή διεύθυνση (URL)
www.diversityup.gr του ιστότοπου έχει ήδη κατοχυρωθεί με ευθύνη της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Στις επόμενες παραγράφους προσδιορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης Ιστοσελίδας καθώς και του
σχετικού συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύστημα για την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών
σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι:
•

σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική
χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν:

•

η ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου του προς προμήθεια
υπηρεσιών

•

η επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και
αρχιτεκτονική τους.

Οι εφαρμογές του Συστήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να
παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με
τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα:
•

Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν
την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η
τεκμηρίωσης της προγραμματιστικής διεπαφής (API) θα πρέπει να συνοδεύεται
από μηχανισμό γραφικής αλληλεπίδρασης με σκοπό την άμεση και εύκολη κλήση
των μεθόδων του που θα επιτρέπει παράλληλα και τη δυναμική παραμετροποίηση
των ορισμάτων των μεθόδων.

•

Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών
standards (REST, JSON, XML, SOAP, UDDI κλπ.), ώστε να εξασφαλισθεί η διασύνδεση
με το αντίστοιχο σύστημα που λειτουργεί στη Βουλγαρία.

•

Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται
μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή
αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. Τα αρθρώματα (modules)
θα πρέπει να ενσωματώνονται στο κορμό της εφαρμογής χωρίς να απαιτούνται
αλλαγές σε αυτόν.

•

Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου
μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική
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εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη
συντήρησή του.
•

Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση
των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.

•

Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των
δεδομένων των εφαρμογών.

•

Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη
βέλτιστη απόδοση των συστημάτων που θα προσφερθούν.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η επιλογή της πλατφόρμας και του περιβάλλοντος ανάπτυξης της Ιστοσελίδα θα πρέπει
να εξασφαλίζει:
•

Την υψηλή της απόδοση

•

Την αξιοποίηση και συνεργασία με βάσεις δεδομένων

•

Τη διαθεσιμότητα αυτής

•

Τη μεταφερσιμότητά της (αγγλ. portability)
Η πλατφόρμα της Ιστοσελίδας θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα διαχείρισης
περιεχομένου (content management system - CMS) που θα επιτρέπει τη δημιουργία και
διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου με εύκολο και φιλικό τρόπο. Η παροχή
προσβάσιμου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και χρηστών της Ιστοσελίδας,
σύμφωνα με τα πρότυπα που παρουσιάζονται παρακάτω στην ενότητα «Πρότυπα»,
θεωρείται επίσης σημαντική.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η αρχιτεκτονική που θα προταθεί για την Ιστοσελίδα θα πρέπει να προσφέρει:
•

υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία

•

ανεξαρτησία από λειτουργικά συστήματα

•

επεκτασιμότητα

•

ασφάλεια
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ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα ανοικτά δεδομένα της Ιστοσελίδας της Πράξης θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα και
ασφαλή παρά τις μελλοντικές αστοχίες του εξοπλισμού ή τις τεχνολογικές αλλαγές.
Επιπλέον θα πρέπει να είναι δυνατή η ευρεία και συνδυαστική πρόσβαση σε αυτά,
ανεξαρτήτως πηγής, για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή ερευνών, εκπαιδευτικών,
εκδοτικών και άλλων δραστηριοτήτων. Η απαίτηση αυτή μεταφράζεται σε τεχνικό
επίπεδο σε απαίτηση για δυνατότητα (α) μεταφοράς (migration) σε διάφορες
πλατφόρμες, (β) διασύνδεσης (integration) των δεδομένων, (γ) διαλειτουργικότητας
(interoperability) των συστημάτων που χειρίζονται τα δεδομένα και (δ) διάθεσης στον
Παγκόσμιο Ιστό.
ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η βασική πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα πρέπει να μπορεί να γίνεται
μέσω του διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα να απαιτείται η χρήση μόνο ενός
φυλλομετρητή ιστού (web browser), ο οποίος θα υπάρχει στη συσκευή του χρήστη.
Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε η πρόσβαση σε περιεχόμενο και
κατάλληλες υπηρεσίες να μπορεί να παρέχεται και μέσω φορητών συσκευών, οι οποίες
διαθέτουν μικρότερο μέγεθος οθόνης. Σε αυτές θα πρέπει να γίνεται αυτόματη
προσαρμογή τόσο των λειτουργιών του συστήματος και της διεπαφής του χρήστη, όσο
και του περιεχομένου (π.χ., διαφορετικού μεγέθους φωτογραφίες αναλόγως της
συσκευής).
ΠΡΟΤΥΠΑ
Για τον σχεδιασμό της διεπαφής του χρήστη, προτείνεται να ληφθούν υπόψη διεθνώς
αναγνωρισμένες σχετικές οδηγίες και πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών που
ορίζονται από το σχετικό διεθνές πρότυπο ISO 9241, Μέρος 10 (1994α) και Μέρος 14
(1994γ). Ως προς τις διενέργειες για τον προσδιορισμό και την ανάλυση απαιτήσεων
ευχρηστίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα αυτών, προτείνεται να
ακολουθηθεί το σχετικό πλαίσιο που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 9241, Μέρος 11
(1994β). Επιπλέον, η Ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων και
κανόνων για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη τα πρότυπα και οι διεθνείς προδιαγραφές της Κοινοπραξίας του
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Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium - W3C) για χρήση έγκυρου κώδικα
XHTML, HTML, και CSS. Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με
αναπηρία στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της
Ιστοσελίδας, η κατασκευή αυτών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες
«Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» έκδοση 2.0 της
Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού W3C (διαθέσιμες και με τη μορφή προτύπου ISO/IEC
40500:2012), στον ανώτατο επίπεδο «ΑΑA» (WCAG 2.0, level AAΑ). Το υποσύστημα
διαχείρισης περιεχομένου της Ιστοσελίδας θα είναι και αυτό προσβάσιμο, σύμφωνα με τις
Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool
Accessibility Guidelines 2.0) του W3C, τουλάχιστον σε επίπεδο ATAG 2.0 επίπεδο Α. Η
Ιστοσελίδα θα πρέπει να υποστηρίζει και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών
τηλεφώνου και tablets (iPhone, iPad, Android, Blackberry), σύμφωνα με κατάλληλες
πρακτικές.
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΥΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην προώθηση της Ιστοσελίδας και τη βελτιστοποίηση για
τις Μηχανές Αναζήτησης (αγγλ. Search Engine Optimisation ή αλλιώς SEO), διότι για την
αληθινή επιτυχία μιας ιστοσελίδας, προϋπόθεση είναι:
•

να αποκτήσει η Ιστοσελίδα πολλούς επισκέπτες

•

να έχει τους σωστούς επισκέπτες, δηλαδή άτομα στα οποία πραγματικά στοχεύει

•

να έλκει ένα ικανοποιητικό ποσοστό επισκεπτών, το οποίο να αφιερώνει τον
απαιτούμενο χρόνο στις ιστοσελίδες της και να ολοκληρώνει επιτυχώς τις
διαδικασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η Ιστοσελίδα, είτε πρόκειται για
ενημέρωση, εγγραφή, συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας, κ.ο.κ.

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ
Το σχεδιαζόμενο σύστημα χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει για
υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών
περιεχομένων και υπηρεσιών που θα παρέχει. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά
τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες χρηστών και επομένως τους διαφορετικούς
τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η
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χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική
αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας
επιτυχίας της Πράξης. Η λογική / λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί
από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να
συνυπάρχει με μία διεπαφή που επιτρέπει σε χρήστες μη εξοικειωμένους με δικτυακές
εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες – επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, άτομα που για
διάφορους λόγους έχουν δυσκολία ή αδυνατούν πλήρως, προσωρινά ή μόνιμα:
•

να δουν, να ακούσουν, να μιλήσουν ή να κινηθούν, και κατ’ επέκταση, να
επεξεργαστούν κάποιες πληροφορίες τόσο εύκολα, όσο ο μέσος χρήστης,

•

να διαβάσουν ή να καταλάβουν ένα κείμενο ή

•

να χειριστούν το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.

Για τα άτομα με αναπηρία, η προσβασιμότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι δημιουργεί
ίσες ευκαιρίες και καθιστά τον Ιστό ένα εν δυνάμει βασικό κομμάτι επικοινωνίας ή
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής τους. Επιπλέον, η προσβασιμότητα μιας ψηφιακής
υπηρεσίας είναι σημαντική, γιατί αυτόματα μπορεί το περιεχόμενό της να γίνει διαθέσιμο
σ’ ένα ευρύτερο κοινό όπως για παράδειγμα:
•

άτομα που διαθέτουν αργή σύνδεση δικτύου ή οθόνη (π.χ., του H/Y) η οποία είναι
σχετικά μικρή,

•

άτομα που ασχολούνται συγχρόνως και με κάτι άλλο ή άτομα που εργάζονται σε
παράδοξες και αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ., σε θορυβώδες περιβάλλον, σε πολύ
φωτεινό ή σκοτεινό χώρο),

•

άτομα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά συστήματα ή παλιές εκδόσεις πλοηγών,
κ.λπ.
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Συνεπώς, η Ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων και πρακτικών,
ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβαση στο μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών του
Ιστού, ανεξάρτητα από:
•

το είδος της συσκευής μέσω της οποίας ο χρήστης επισκέπτεται τις ιστοσελίδες
(notebook, laptop, PDA, προσωπικός υπολογιστής ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας,
κ.λπ.)

•

τον πλοηγό και την έκδοση του πλοηγού που έχει επιλέξει ο χρήστης για την
πρόσβασή του στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome,
κ.λπ.)

•

τις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορεί να έχουν ανάγκη και να
χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, όπως αναγνώστες οθόνης, ειδικές συσκευές εισόδου,
εφαρμογές μεγέθυνσης, κ.λπ.

•

την αναπηρία ή πρόβλημα του χρήστη, όπως μειωμένη όραση, αχρωματοψία, ή άλλα
προβλήματα όρασης, κ.λπ.

Όπως προαναφέρθηκε στα ανοικτά πρότυπα, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών
της Ιστοσελίδας θα πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο από
αυτά. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υιοθετηθούν οι οδηγίες του W3C/WAI (βλ. παρ.
ΠΡΟΤΥΠΑ) όσον αφορά την προσβασιμότητα σε διαδικτυακό περιεχόμενο, υπηρεσίες και
λειτουργικά περιβάλλοντα, εξυπηρετώντας έτσι άτομα με αναπηρία και άλλες ειδικές
κατηγορίες πληθυσμού. Θα συνεκτιμηθεί/βαθμολογηθεί με πρόσθετη βαθμολογία η όποια
ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών στην Ιστοσελίδα, οι οποίες προσφέρουν
βελτιστοποίηση των επιπέδων ευκολίας πρόσβασης, ευχρηστίας και υποκειμενικής
ικανοποίησης για το ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηστών και συνθηκών χρήσης.
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διάθεση προσβάσιμου ψηφιακού περιεχομένου
της Ιστοσελίδα που θα παραχθεί στην Πράξη, συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής
εναλλακτικών προσβάσιμων μορφών όπου είναι απαραίτητο. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να
προσδιορίσει τη διαδικασία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάρτηση
των περιεχομένου στην Ιστοσελίδα. Η παροχή επιπλέον προσβάσιμων εναλλακτικών
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ψηφιακών λύσεων για περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που παρουσιάζουν ειδικότερες
απαιτήσεις πρόσβασης (π.χ., για άτομα με συγκριμένα προβλήματα όραση) είναι
επιθυμητές.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η

κατασκευή

προσβάσιμων

ιστοσελίδων,

για

παράδειγμα

ιστοσελίδων

που

συμμορφώνονται με τις σχετικές Οδηγίες της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού,
απαιτεί κατάρτιση, συστηματική προσέγγιση, και αφοσίωση στις αρχές καθολικής
πρόσβασης και ίσων ευκαιριών. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, παρόλη την αγνή πρόθεση
των κατασκευαστών, στο βωμό της προσβασιμότητας θυσιάζεται η αισθητική της
ιστοσελίδας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία και να είναι σε θέση να συνδυάσει τις
παραπάνω αρχές και απαιτήσεις με σχεδίαση υψηλής και σύγχρονης αισθητικής.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά το σχεδιασμό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει
τις κατάλληλες δράσεις για:
•

την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και υποδομών

•

την προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών

•

την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων

Θα πρέπει να αναζητηθούν και να εντοπιστούν με μεθοδικό τρόπο τα απαραίτητα τεχνικά
μέτρα και οι οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας, η ομάδα
υλοποίησης θα πρέπει να λάβει υπόψη της:
•

το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών
δεδομένων)

•

τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις

•

τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας

•

τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού

•

τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε διακομιστή
(server) ή Ψηφιακό Κέντρο Δεδομένων (data center) ευθύνης του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται να φιλοξενήσει το σύστημα, σε εγκατάσταση
ευθύνης του ή σε ειδικό κέντρο φιλοξενίας δεδομένων χωρίς επιπλέον κόστος για την
Ε.Σ.Α.μεΑ., για τουλάχιστον δυο (2) έτη μετά την ολοκλήρωση της Πράξης. O Ανάδοχος
υποχρεούται να εξασφαλίσει τη δυνατότητα μετάπτωσης (migration) της εφαρμογής σε
οποιοδήποτε Ψηφιακό Κέντρο Δεδομένων τυχόν του υποδειχθεί κατά το διάστημα αυτό
από την Ε.Σ.Α.μεΑ.
Οι εφαρμογές που θα αποτελούν τα συστήματα του Έργου, θα πρέπει κατ' ελάχιστο να
υποστηρίζουν τα κάτωθι:
•

Έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, εφαρμογής, εγγράφων,
βάσεων δεδομένων και αρχείων.

•

Ασφαλής διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών
πρόσβασης.

•

Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων που θα έχουν
δικαίωμα

πρόσβασης

καθώς

και

η

διαδικασία

ταυτοποίησης

και

αυθεντικοποίησης.
•

Σύστημα διαχείρισης χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων.

•

Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity).

•

Κρυπτογράφηση για τη μεταφορά δεδομένων πάνω από ανασφαλή δίκτυα.

•

Δυνατότητες καταγραφής γεγονότων και ενεργειών (event logging).

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Για το προτεινόμενο έργο, επειδή δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των
χρηστών που θα επισκέπτονται συγχρόνως το σύστημα, είναι επιθυμητό για τη χρήση της
φιλοξενίας των συστατικών που απαρτίζουν το σύστημα να εγκατασταθούν σε dedicated
ή shared hosting server με δίσκους SSD για αυξημένη ταχύτητα προσπέλασης. Αυτό
σημαίνει ότι όλη η υπολογιστική δύναμη του εξυπηρετητή θα πρέπει να είναι
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αποκλειστική για το προτεινόμενο σύστημα. Επιπλέον, το bandwidth θα πρέπει να είναι
κατ' ελάχιστο 1TB/μήνα.
Μεγάλη σημασία επίσης δίνεται στη δυνατότητα επέκτασης του συστήματος
(επεξεργαστές / βάσεις δεδομένων) χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του. Για να
επιτευχθεί αυτό σε περίπτωση που απαιτηθεί από την διαρκώς αυξημένη κίνηση που
πιθανώς να προκύψει, θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση node balancers που διαμοιράζουν
το φόρτο σε διαφορετικούς servers χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τους χρήστες και το
κυριότερο χωρίς να απαιτούνται προγραμματιστικές αλλαγές.
Τέλος, επιθυμητό είναι η φυσική υπόσταση της υποδομής να είναι σε κάποιο data center
στην κεντρική Ευρώπη.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ’ όλη τη
διάρκεια της Πράξης και για τουλάχιστον δυο (2) έτη από τη λήξη της Πράξης (εντός του
συνολικού τιμήματος του έργου), και στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης Συντήρησης
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης. Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης είναι η άμεση βοήθεια στη χρήση των εφαρμογών, του διαχειριστικού
συστήματος, η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού, η άμεση ανταπόκριση
του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών.
Η

αποκατάσταση

των

βλαβών

και

ανωμαλιών

λειτουργίας

του

λογισμικού/διαχειριστικού και των εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη διαθεσιμότητα που καθορίζεται στη συνέχεια.
Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι:
•

Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός Κανονικών Ωρών Κάλυψης ΚΩΚ (10:00-17:00),
μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης.

•

Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός ΚΩΚ, σε 48 ώρες με την έναρξη της επόμενης
εργάσιμης ημέρας.

Ως Απόκριση ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή λήψης μιας αναγγελίας
βλάβης από το Help desk του Αναδόχου μέχρι τη χρονική στιγμή της έναρξης
αντιμετώπισης του προβλήματος από τους χώρους του Αναδόχου (remote). Ως Χρόνος
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αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθμός των ωρών από την αναγγελία της
βλάβης έως την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Ο Μέγιστος Χρόνος
Αποκατάστασης Βλάβης από τη στιγμή της απόκρισης του Αναδόχου, ορίζεται στις 72
ώρες.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Σχετικά με την τελική παράδοση της Ιστοσελίδας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει
με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός από σχετική Έκθεση, και τον πηγαίο κώδικα όλων των
υλοποιημένων εφαρμογών και μηχανισμών, διαθέσιμο τόσο σε ιδιωτικό αποθετήριο
κώδικα (Github private, Bitbucket private, κ.λπ.), όσο και σε μορφή συμπιεσμένου
φακέλου (ZIP, RAR, κ.λπ.). Ο πηγαίος κώδικας θα πρέπει συμπεριλαμβάνει κατάλληλη
τεκμηρίωση (για την ανάγνωσή και κατανόησή του) και να συνοδεύεται με οδηγίες
εγκατάστασης και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε όλες τις εξαρτήσεις (dependencies) που
απαιτούνται ή/και μηχανισμό για την αυτόματη εύρεση των εξαρτήσεων αυτών. Επιπλέον
όλοι οι πόροι (resources) των εφαρμογών (όπως π.χ., fonts, images, databases) θα πρέπει
επίσης να συμπεριλαμβάνονται. Ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης στις οποίες θα
πρέπει να περιγράφονται επακριβώς όλα τα βήματα (π.χ., εντολές κονσόλας), το
αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι όμοιο με την τελική έκδοση της Ιστοσελίδας που
παραδόθηκε στη λήξη της Πράξης.
Μεθοδολογία και στάδια υλοποίησης
Η μεθοδολογία του Αναδόχου για την υλοποίηση αυτού του μέρους του έργου θα πρέπει
να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
•

Συλλογή και ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων

•

Σχεδίαση του συστήματος (αρχιτεκτονική, λειτουργίες, διεπαφή του χρήστη, κ.λπ.)

•

Υλοποίηση / ολοκλήρωση και έλεγχος αρχικής έκδοσης του συστήματος

•

Σύνταξη οδηγιών χρήσης για χειριστές

•

Εισαγωγή περιεχομένου της αρχικής έκδοσης του συστήματος

•

Δημοσίευση της αρχικής έκδοσης του συστήματος
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•

Αξιολόγηση συμμόρφωσης της αρχικής έκδοσης του συστήματος με τις οδηγίες
WCAG. 2.0 – Στόχος συμμόρφωση με τις οδηγίες στο ανώτατο επίπεδο «ΑΑΑ» (τρία
Α).

•

Επέκταση, επικαιροποίηση συντήρηση του συστήματος έως τη λήξη της πράξης

•

Συντήρηση του συστήματος τουλάχιστον για δύο έτη μετά τη λήξη της πράξης

Ως προς την ανάπτυξη της τεχνικής λύσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος, στην προσφορά του,
θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει, τις τεχνικές που
θα εφαρμόσει και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει και να τεκμηριώσει αναλυτικά το
πως επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της τεχνικής λύσης με όλες τις παραπάνω απαιτήσεις
και τεχνικές προδιαγραφές. Ως προς την αξιολόγηση της προσβασιμότητας της
ιστοσελίδας, στην προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τις
ενέργειές

του

που

αφορούν

τεκμηρίωση/πιστοποίηση

της

στον

γενικό

προσβασιμότητας,

και
της

ειδικό

έλεγχο

καταλληλότητας

και
και

στην
της

συμμόρφωσης σε επίπεδο «ΑΑΑ» με τις οδηγίες WCAG 2.0 της τεχνικής λύσης. Τα
αναφερόμενα παραπάνω δεν αποκλείουν και την παρουσίαση οιονδήποτε άλλων
στοιχείων, που ο υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να περιλάβει στην προσφορά του,
προκειμένου να τεκμηριώσει την τεχνική του ικανότητα και επάρκεια σε σχέση με τη
δημιουργία της ζητούμενης ιστοσελίδας.
Τα στάδια υλοποίησης που προβλέπονται είναι τα ακόλουθα:
(1)

Συλλογή / καταγραφή αναγκών - Σχεδίαση της εμπειρίας/διεπαφής χρηστών,
της αρχιτεκτονικής, και των υποσυστημάτων και μηχανισμών της ιστοσελίδας
- Ανάπτυξη, ολοκλήρωση και δοκιμή της αρχικής έκδοσης της Ιστοσελίδας Σύνταξη των οδηγιών χρήσης για τους διαχειριστές περιεχομένου Ενσωμάτωση πρωταρχικών πληροφοριών στο σύστημα -Έλεγχος επιπέδου
συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 2.0 - Υποβολή έκθεσης σχεδιασμού (με
οδηγίες χρήσης) και αξιολόγησης συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 2.0 στην
Ε.Σ.Α.μεΑ. για παρατηρήσεις - Διορθώσεις (εάν απαιτούνται ώστε να
επιτευχθεί η συμμόρφωση σε επίπεδο «ΑΑΑ») – Έγκριση.
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(2)

Δημοσίευση στην επίσημη διεύθυνση - Επέκταση, επικαιροποίηση και
συντήρηση έως τη λήξη της Πράξης.

(3)

Παράδοση. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ., σύμφωνα με
τα όσα αναφέρονται παραπάνω στην παρ. «Απαιτήσεις Παράδοσης», το
σύνολο των αρχείων που απαιτούνται για πιθανή επεξεργασία/επέκταση στο
μέλλον

από

την

Ε.Σ.Α.μεΑ,

καθώς

και

σχετική

έκθεση/δήλωση

προσβασιμότητας.
(4)

Συντήρηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται
παραπάνω στην παρ. «Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση» να διασφαλίσει τη
συντήρηση του συστήματος τουλάχιστον για δύο έτη μετά τη λήξη της Πράξης.

Π.Ε.5 «Βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο πλαίσιο του Π.Ε.8 του Υποέργου 1
της Πράξης».
Π.Ε.5 «Βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο πλαίσιο του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της
Πράξης».
Βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων εκ των οποίων το ένα θα αφορά σε σεμινάριο με
θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό
περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους, και το άλλο στο βιωματικό σεμινάριο με θέμα: Η
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες
παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον,
καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών τους στην εκπαίδευση, στην εργασία και σε άλλους τομείς της ζωής
τους. Η διάρκεια τους ορίζεται στις 5 ώρες/έκαστη εκτός του χρόνου προετοιμασίας της
ομάδας του Ανάδοχου. Η λήψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τους ομιλητές ή/και
συμμετέχοντες όταν απαιτείται, όσο και το διερμηνέα νοηματικής, συνεπώς απαιτούνται
δύο διαφορετικές κάμερες. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο διερμηνέας νοηματικής
είναι απαραίτητο να εμφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο ενώ το μέγεθος του πλάνου
του πρέπει να είναι τέτοιο ώστε όχι μόνο οι κινήσεις αλλά και οι εκφράσεις του
προσώπου να είναι ευδιάκριτες για τον τηλεθεατή. Απαιτείται μοντάζ προκειμένου για
την τελική μορφή του κάθε video. Στα video περιλαμβάνονται οι εργασίες: διαχείριση &
επεξεργασία εικόνων & ήχου, δημιουργία γραφικών, μοντάζ, προσχέδια, διορθώσεις,
απαραίτητα renders και κόστη από τρίτους (εικόνες, icons, ήχοι).
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
• Δύο μονταρισμένα (ολοκληρωμένη παραγωγή) video της κάθε εκδήλωσης
(σεμιναρίων) με συγχρονισμένους υπότιτλους και απόδοση στη ελληνική νοηματική.
• Παράδοση του υλικού: 1. mp4 full HD σε ψηφιακό δίσκο (π.χ. USB stick), 2. Σε μορφή
κατάλληλη προς ανάρτηση στο youtube (playlist) 3. Συμπιεσμένη μορφή mp4 κατάλληλη
προς ανάρτηση (για μετάπτωση) στην ιστοσελίδα του Π.Ε. 8.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Π.Ε.
Π.Ε. 1

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Π1.1

Π.1.2

Π.1.3

Π.1.4

ΕΙΔΟΣ
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Αναπηρία και
Τοπική Ανάπτυξη» (Π.Ε.3
Υποέργο 1)[24 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄ όψη)]
σε 5000 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Οδικός Χάρτης
για την Υλοποίηση της
Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα Άτομα με
Αναπηρίες στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.4
Υποέργο 1) [24 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄ όψη)]
σε 5000 αντίτυπα.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
1.0 μήνα από την
υπογραφή της Σύμβασης

Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Η Φυσική &
Ψηφιακή Προσβασιμότητα
ως Μέσο Ισότιμης
Συμμετοχής των Ατόμων
με Αναπηρία σε όλες τις
Εκφάνσεις της Ζωής»
(Π.Ε.5 Υποέργο 1) [32
σελίδες εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)]
σε 5000 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Άτομα με
αναπηρία και Απασχόληση
στην Περιφέρεια

3.0 μήνα από την
υπογραφή της Σύμβασης
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Π.1.5

Π.1.6

Π.1.7

Π.1.8

Πελοποννήσου» (Π.Ε.6
Υποέργο 1) [24 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)]
σε 3000 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Οδηγός
Πρόσβασης ατόμων με
αναπηρία σε
αρχαιολογικούς χώρους
και μουσεία και καλές
πρακτικές» (Π.Ε.7 του
Υποέργο 1) [24 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)]
σε 3000 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Ένταξη της
Διάστασης της Αναπηρίας
στις Δράσεις και τις
Παρεμβάσεις των
Οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών»,
(Π.Ε.9 του Υποέργο 1) [48
σελίδες εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)]
σε 3000 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Οδηγός
Δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και των
οικογενειών τους στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.10
Υποέργο 1) [32 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)]
σε 5000 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Ενδυνάμωση
Νέων με Αναπηρία &
Χρόνια Πάθηση» (Π.Ε.11
του Υποέργο 1) [16 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)]
σε 1500 αντίτυπα.
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Π.1.9

Π.1.10

Π.1.11

Π.Ε.2

Π.2.1

Π.2.2

Π.2.3

Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Ενδυνάμωση
Ατόμων με Χρόνια
Πάθηση» (Π.Ε.11 του
Υποέργο 1) [16 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και
β΄όψη)σε 1500 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Ενδυνάμωση
Ατόμων με Ψυχική
Αναπηρία» (Π.Ε.11 του
Υποέργο 1) [16 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)
σε 1500 αντίτυπα.
Εκτύπωση του Εγχειριδίου
με τίτλο «Ισότητα των
Φύλων» (Π.Ε.11 του
Υποέργο 1) [16 σελίδες
εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)
σε 1500 αντίτυπα.
Μεταγραφή της έρευνας
κοινής γνώμης (Π.Ε.2
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Αναπηρία και Τοπική
Ανάπτυξη» (Π.Ε.3 Υποέργο
1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδικός Χάρτης για την
Υλοποίηση της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για
τα Άτομα με Αναπηρίες
στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.4
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
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Π.2.4

Π.2.5

Π.2.6

Π.2.7

για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο «Η
Φυσική & Ψηφιακή
Προσβασιμότητα ως Μέσο
Ισότιμης Συμμετοχής των
Ατόμων με Αναπηρία σε
όλες τις Εκφάνσεις της
Ζωής» (Π.Ε.5 Υποέργο 1)
σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Άτομα με αναπηρία και
Απασχόληση στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.6
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδηγός Πρόσβασης
ατόμων με αναπηρία σε
αρχαιολογικούς χώρους
και μουσεία και καλές
πρακτικές» (Π.Ε.7
Υποέργο 1)σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ένταξη της Διάστασης
της Αναπηρίας στις
Δράσεις και τις
Παρεμβάσεις των
Οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών»,
(Π.Ε.9 Υποέργο 1), σε
ισοδύναμες προσβάσιμες
και φιλικές για τα άτομα με
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Π.2.8

Π.2.9

Π.2.10

Π.2.11

Π.2.12

αναπηρία ηλεκτρονικές
εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδηγός Δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε. 10
Υποέργο 1), σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Νέων με
Αναπηρία & Χρόνια
Πάθηση» (Π.Ε.11 Υποέργο
1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Ατόμων με
Χρόνια Πάθηση» (Π.Ε.11
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Ατόμων με
Ψυχική Αναπηρία» (Π.Ε.11
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές
για τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Μεταγραφή του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ισότητα των Φύλων»
(Π.Ε.11 Υποέργο 1) σε
ισοδύναμες προσβάσιμες
και φιλικές για τα άτομα με
αναπηρία ηλεκτρονικές
εκδόσεις
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Π.Ε.3

Π.3.1

Π.3.2

Π.3.3

Π.3.4

Π.3.5

Π.3.6

Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό της
έρευνας κοινής γνώμης
(Π.Ε.2 Υποέργο 1)
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Αναπηρία και Τοπική
Ανάπτυξη» (Π.Ε.3 Υποέργο
1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδικός Χάρτης για την
Υλοποίηση της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για
τα Άτομα με Αναπηρίες
στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.4
Υποέργο 1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Η
Φυσική & Ψηφιακή
Προσβασιμότητα ως Μέσο
Ισότιμης Συμμετοχής των
Ατόμων με Αναπηρία σε
όλες τις Εκφάνσεις της
Ζωής» (Π.Ε.5 του Υποέργο
1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Άτομα με αναπηρία και
Απασχόληση στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.6
Υποέργο 1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδηγός Πρόσβασης
ατόμων με αναπηρία σε
αρχαιολογικούς χώρους
και μουσεία και καλές
πρακτικές» (Π.Ε.7
Υποέργο 1).
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Π.3.7

Π.3.8

Π.3.9

Π.3.10

Π.3.11

Π.3.12

Π.Ε.4

Π.4.1

Π.4.2

Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό «Ένταξη
της Διάστασης της
Αναπηρίας στις Δράσεις
και τις Παρεμβάσεις των
Οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών»,
(Π.Ε.9 Υποέργου1)
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό «Οδηγός
Δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και των
οικογενειών τους στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.10
του Υποέργο 1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Νέων με
Αναπηρία & Χρόνια
Πάθηση» (Π.Ε.11 Υποέργο
1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Ατόμων με
Χρόνια Πάθηση» (Π.Ε.11
Υποέργο 1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Ατόμων με
Ψυχική Αναπηρία» (Π.Ε.11
Υποέργο 1).
Παραγωγή σε νοηματική
και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο
«Ισότητα των Φύλων»
(Π.Ε.11 Υποέργο 1).
Προσβάσιμη Ιστοσελίδα –
Ενδιάμεση Έκδοση - για τις
ανάγκες του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης
Προσβάσιμη Ιστοσελίδα –
Τελική Έκδοση - για τις
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Π.Ε.5

Π.5.1

ανάγκες του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης
Βιντεοσκόπηση δύο (2)
σεμιναρίων του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης

12.0 μήνα από την
υπογραφή της Σύμβασης

Όλα τα Παραδοτέα θα υποβάλλονται στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για τελική έγκριση.
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Παράρτημα IΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΕΕΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.promitheus.gov.gr
/21PROC009249721
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 09204109
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει): www.esaea.gr
Πόλη: Ηλιούπολη
Οδός και αριθμός: Ελ. Βενιζέλου 236
Ταχ. κωδ.: 16341
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Αρμόδιος επικοινωνίας: Αποστολάκη Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2109949837
φαξ: 2105238967
Ηλ. ταχ/μείο: esaea@otenet.gr
Χώρα: GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 3

Τίτλος:
"Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες
εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών
εργαλείων" στο πλαίσιο του Έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’»
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου του έργου «Αναπαραγωγή σε
έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών
εργαλείων», (Υποέργο 3) το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’ στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5071337, στον Άξονα
προτεραιότητας: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικούΕνεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στον Θεματικό Στόχο: 09 «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης», στην Επενδυτική
προτεραιότητα: 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών», και στον Ειδικό στόχο: 2Α5.2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
(ΑμεΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες
γυναίκες). Το έργο του αναδόχου αφορά α) στην παραγωγή έντυπης έκδοσης των
εγχειριδίων/ υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1
«Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών» της Πράξης, στη
βάση μια σειράς από διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα και
προσβασιμότητα έντυπων εκδόσεων, και στην αναπαραγωγή τους σε πλήθος αντιτύπων,
β) στη μεταγραφή τους σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές που είναι προσβάσιμες στα
άτομα με αναπηρία καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αναγνωστών με αναπηρίες (όπως
τυφλών ατόμων, ατόμων με υψηλό βαθμό μειωμένης όρασης, κωφών κ.λπ.) γ) στον
σχεδιασμό και η ανάπτυξη προσβάσιμης ιστοσελίδας για τις ανάγκες του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης και, δ) στη βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο πλαίσιο του
Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της Πράξης εκ των οποίων το ένα θα αφορά στο σεμινάριο με
θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και
χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό
περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους, και το άλλο στο βιωματικό σεμινάριο με θέμα: Η
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες
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παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον,
καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους στην εκπαίδευση, στην εργασία και σε άλλους τομείς της
ζωής τους.CPV: 79800000-2 (Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες), 724130008: Υπηρεσίες Σχεδιασμού Τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 4

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 5
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-
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Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 6
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 7
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
-
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 8
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 9
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
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Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 10
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 11
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 12
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 13
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
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Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 14
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 15
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
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επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 16
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
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Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 17
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
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Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 18
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 19
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 20
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 21
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 22
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Σελίδα 163 από 236

21PROC009249721 2021-09-23
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 23

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 24
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
Προσδιορίστε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 25
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 26
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Αριθμός διευθυντικών στελεχών
Ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του οικονομικού φορέα κατά τα
τελευταία τρία έτη ήταν ο εξής:
Έτος
Αριθμός
Έτος
Αριθμός
Έτος
Αριθμός
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους,
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
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συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) 28

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
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Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή__
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Παράρτημα ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Υποέργου 3
«Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές
των υποστηρικτικών εργαλείων»
στο πλαίσιο του Έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’»

Στην Αθήνα σήμερα, …./…../…..οι υπογράφοντες την παρούσα αφενός:
Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ), που εδρεύει στην
Ηλιούπολη Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου 236, με ΑΦΜ 090204109 αρμοδιότητας ΔΟΥ
Ηλιούπολης (εφεξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή
της παρούσας σύμφωνα με το καταστατικό της, από τον Πρόεδρο της Ε.Γ κ. Βαρδακαστάνη
Ιωάννη.
Και αφετέρου:
……………
Λαμβάνοντας υπόψη
•

Τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

•

Τις αποφάσεις:
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-

Την

υπ’

αριθ.

Πρωτ.:

290234/13.09.2021

απόφαση

έγκριση

(προδημοπρασιακού ελέγχου) της Διακήρυξης για το Υποέργο 3
«Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές
ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων» στο πλαίσιο του Έργου
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ

ΤΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΤΟΥΣ

ΠΟΥ

ΔΙΑΒΙΟΥΝ

ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος
«Πελοπόννησος»
-

Την υπ’ αριθ…………… απόφαση έγκριση (προσυμβατικού ελέγχου) του
Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο 3 «Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και
σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών
εργαλείων» στο πλαίσιο του Έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΒΙΟΥΝ

ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’»

του

Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Πελοπόννησος»
-

Την με αριθμ.(Νο) ……………. απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της
Ε.Σ.ΑμεΑ. για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

•

Την από …………… προσφορά του δεύτερου των συμβαλλομένων, όπου αυτή δεν
έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Άρθρο 1
Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου του έργου «Αναπαραγωγή σε έντυπη
μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών
εργαλείων», (Υποέργο 3) το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
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ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5071337, στον Άξονα προτεραιότητας: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων
ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στον Θεματικό Στόχο: 09
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε
διάκρισης», στην Επενδυτική προτεραιότητα: 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων
και προώθηση των ίσων ευκαιριών», και στον Ειδικό στόχο: 2Α5.2 «Βελτίωση της παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς
ομάδες (ΑμεΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες
γυναίκες).
Το έργο του αναδόχου αφορά α) στην παραγωγή έντυπης έκδοσης των εγχειριδίων/
υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Καταπολέμηση
των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών» της Πράξης, στη βάση μια σειράς από
διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα και προσβασιμότητα έντυπων
εκδόσεων, και στην αναπαραγωγή τους σε πλήθος αντιτύπων, β) στη μεταγραφή τους σε
πολλαπλές εναλλακτικές μορφές που είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία
καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αναγνωστών με αναπηρίες (όπως τυφλών ατόμων, ατόμων με
υψηλό βαθμό μειωμένης όρασης, κωφών κ.λπ.) γ) στον σχεδιασμό και η ανάπτυξη
προσβάσιμης ιστοσελίδας για τις ανάγκες του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της Πράξης και, δ) στη
βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο πλαίσιο του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της Πράξης εκ των
οποίων το ένα θα αφορά στο σεμινάριο με θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με
αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος
των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, και το άλλο στο
βιωματικό σεμινάριο με θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό
και ψηφιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην εκπαίδευση, στην εργασία και
σε άλλους τομείς της ζωής τους.
Συγκεκριμένα το υποστηρικτικό υλικό που θα παραχθεί από το Υποέργο 1 θα πρέπει να
εκτυπωθεί και να αναπαραχθεί σε έντυπη μορφή, συμβατική, και να μεταγραφεί σε
πολλαπλές εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές (προσβάσιμη ψηφιοποίηση), στις οποίες
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μια έκδοση βίντεο με απόδοση στη νοηματική με παράλληλο
υποτιτλισμό, όπως αποτυπώνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
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Εγχειρίδια

Εκτύπωση/Αναπαραγωγή/Προσβάσιμη
ψηφιοποίηση/Νοηματική &Υποτιτλισμός

Έρευνα κοινής γνώμης (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.2
του Υποέργου 1)

•
•
•
•
•

Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική
γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό.

Εγχειρίδιο με τίτλο «Αναπηρία και
Τοπική Ανάπτυξη» (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.3
του Υποέργου 1)

•

Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή ( 28 σελ.
έκαστο και σε 5000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 116τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική
γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό.

Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδικός Χάρτης
για την Υλοποίηση της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα
με Αναπηρίες στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου»
(που
θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.4
του Υποέργου1)

•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Η Φυσική &
Ψηφιακή Προσβασιμότητα ως
Μέσο Ισότιμης Συμμετοχής των
Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις
Εκφάνσεις της Ζωής» (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.5
του Υποέργου 1)

•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Άτομα με
αναπηρία και Απασχόληση στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου» που
θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.6 του Υποέργου 1)

•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγός
Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή ( 28 σελ.
έκαστο και σε 5000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική
γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (36 σελ. έκαστο
και σε 5000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 174τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική
γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (28 σελ. έκαστο
και σε 3000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική
γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (28 σελ. έκαστο
και σε 3000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF
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σε αρχαιολογικούς χώρους και
μουσεία και καλές πρακτικές» που
θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.7 του Υποέργου 1)

•
•
•

Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 116τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική
γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό.

Εγχειρίδιο με τίτλο «Ένταξη της
Διάστασης της Αναπηρίας στις
Δράσεις και τις Παρεμβάσεις των
Οργανώσεων της Κοινωνίας των
Πολιτών», που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.9 του Υποέργου 1)

•

Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (52 σελ. έκαστο
και σε 3000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 140τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική
γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό.

Εγχειρίδιο με τίτλο
«Οδηγός
Δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών τους στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου» που
θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.10 του Υποέργου 1)

•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Ενδυνάμωση
Νέων με Αναπηρία & Χρόνια
Πάθηση» (που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου
1)

•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Ενδυνάμωση
Ατόμων με Χρόνια Πάθηση» (που
θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.11 του Υποέργου 1)

•

Εγχειρίδιο με τίτλο «Ενδυνάμωση
Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»
(που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.11 του Υποέργου 1)

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (36 σελ. έκαστο
και σε 5000τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232 τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική
γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (20 σελ. έκαστο
και σε 1500τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232 τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική
γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (20 σελ. έκαστο
και σε 1500τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232 τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική
γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό.
Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (20 σελ. έκαστο
και σε 1500τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232 τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση
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Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική
γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό.
Εγχειρίδιο με τίτλο «Ισότητα των
Φύλων» (που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου
1)

•
•
•
•
•

Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (20 σελ. έκαστο
και σε 1500τμχ)
Προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF
Έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text)
Ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232 τμχ)
Έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση
Οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική
γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό.

Επιπλέον ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προσβάσιμης
ιστοσελίδας καθώς και τη βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο πλαίσιο του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης.

Άρθρο 2
Διάρκεια
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της παρούσας έως την …………….
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της πράξης, χωρίς μεταβολή του
οικονομικού αντικειμένου. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και
λήγει με την προσήκουσα παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου.
Ειδικότερα οφείλει να φέρει σε πέρας το ανατεθέν έργο μέσα στα χρονικά πλαίσια του
άρθρου 2 και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και της προσφοράς του, το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες και τις διατάξεις εφαρμογής
του έργου.
2. Ο Ανάδοχος ενημερώνει αμελλητί γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή για την πρόοδο του
έργου, για τυχόν προβλήματα και για οποιοδήποτε γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει
σημαντικά την εκτέλεση της Σύμβασης. Η ενημέρωση αυτή δεν έχει ως συνέπεια την υπό
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οποιαδήποτε έννοια αλλοίωση της ευθύνης του για λήψη των αναγκαίων μέτρων ή επίδειξη
γενικότερα της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς του.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αγαστή και πλήρη
συνεργασία με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, στα αρμόδια
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, όποτε του ζητηθεί και καθ’ όλη τη διάρκεια της
παρούσας, κάθε στοιχείο που αφορά σε ενέργειες σχετικές με το Έργο. Τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι: φορολογικά στοιχεία, δικαιολογητικά δαπανών, στοιχεία αντίστοιχα της
πορείας του φυσικού αντικειμένου του έργου κλπ, καθώς και να συνεργάζεται πλήρως σε
κάθε έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων αρμοδίων εθνικών και κοινοτικών οργάνων.
5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους (πλην τυχόν υπεργολάβων που έχουν
δηλωθεί στην τεχνική προσφορά) οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, που απορρέουν από την
παρούσα.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλήψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο από το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνής διατάξεις περιβαλλοντικού, εργατικού και κοινωνικού δικαίου.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής
1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει
τον Ανάδοχο στο έργο του.
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2. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να εξασφαλίσει την πρόσβαση του Αναδόχου στις διαθέσιμες
πηγές πληροφοριών της και να συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή
στοιχείου απαραίτητου για το έργο του.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των πληρωμών προς τον
Ανάδοχο σύμφωνα με τον εγκριθέντα προϋπολογισμό και τις προβλέψεις περί του τρόπου
πληρωμής της παρούσας σύμβασης.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης εκταμίευσης των
κονδυλίων από την υπηρεσία διαχείρισης του Ε.Π

«Πελοπόννησος» και αυτό δεν

απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
Άρθρο 5
Έργο του Αναδόχου
Το έργο του αναδόχου αφορά α) στην παραγωγή έντυπης έκδοσης των εγχειριδίων/
υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Καταπολέμηση
των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών» της Πράξης, στη βάση μια σειράς από
διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα και προσβασιμότητα έντυπων
εκδόσεων, και στην αναπαραγωγή τους σε πλήθος αντιτύπων, β) στη μεταγραφή τους σε
πολλαπλές εναλλακτικές μορφές που είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία
καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αναγνωστών με αναπηρίες (όπως τυφλών ατόμων, ατόμων με
υψηλό βαθμό μειωμένης όρασης, κωφών κ.λπ.) γ) στον σχεδιασμό και η ανάπτυξη
προσβάσιμης ιστοσελίδας για τις ανάγκες του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της Πράξης και, δ) στη
βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο πλαίσιο του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της Πράξης εκ των
οποίων το ένα θα αφορά στο σεμινάριο με θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με
αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος
των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, και το άλλο στο
βιωματικό σεμινάριο με θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό
και ψηφιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην εκπαίδευση, στην εργασία και
σε άλλους τομείς της ζωής τους.
Ειδικότερα το έργο του αναδόχου συνίσταται στα εξής Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.) / Δράσεις:
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Π.Ε. 1

Παραγωγή συμβατικής έντυπης έκδοσης και αναπαραγωγή σε πολλαπλά
αντίτυπα των εγχειριδίων/υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν
στο πλαίσιο του Υποέργου 1, με βάση μια σειρά από διαδομένες τεχνικές
και οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα (αγγλ. readability) και
προσβασιμότητα έντυπων εκδόσεων.

Παραδοτέο Π1.1

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με τίτλο
«Αναπηρία και Τοπική Ανάπτυξη» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.3
του Υποέργου 1)» [24 σελίδες εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)]
σε 5000 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.2

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδικός Χάρτης για την Υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για
τα Άτομα με Αναπηρίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (που θα εκπονηθεί
στο πλαίσιο του Π.Ε.4 του Υποέργου1) [24 σελίδες εσωτερικό συν 4
εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε 5000 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.3

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με τίτλο
«Η Φυσική & Ψηφιακή Προσβασιμότητα ως Μέσο Ισότιμης Συμμετοχής των
Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις Εκφάνσεις της Ζωής» (που θα εκπονηθεί
στο πλαίσιο του Π.Ε.5 του Υποέργου 1) [32 σελίδες εσωτερικό συν 4
εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε 5000 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.4

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με τίτλο
«Άτομα με αναπηρία και Απασχόληση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» που
θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.6 του Υποέργου 1) [24 σελίδες εσωτερικό
συν 4 εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε 3000 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.5

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδηγός Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε αρχαιολογικούς χώρους και
μουσεία και καλές πρακτικές» που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.7 του
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Υποέργου 1) [24 σελίδες εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε 3000
αντίτυπα.
Παραδοτέο Π1.6

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με τίτλο
«Ένταξη της Διάστασης της Αναπηρίας στις Δράσεις και τις Παρεμβάσεις των
Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο
του Π.Ε.9 του Υποέργου 1) [48 σελίδες εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου (α’ και β΄
όψη)] σε 3000 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.7

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με τίτλο
«Οδηγός Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.10 του Υποέργου 1) [32 σελίδες εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου
(α’ και β΄ όψη)] σε 5000 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.8

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Νέων με Αναπηρία & Χρόνια Πάθηση» (που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1) [16 σελίδες εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου
(α’ και β΄ όψη)] σε 1500 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.9

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Ατόμων με Χρόνια Πάθηση» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο
του Π.Ε.11 του Υποέργου 1) [16 σελίδες εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου (α’ και
β΄ όψη)] σε 1500 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.10

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με τίτλο
«Ενδυνάμωση Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο
του Π.Ε.11 του Υποέργου 1) [16 σελίδες εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου (α’ και
β΄ όψη)] σε 1500 αντίτυπα.

Παραδοτέο Π1.11

Αφορά στην παραγωγή και στη συμβατική εκτύπωση του Εγχειριδίου με τίτλο
«Ισότητα των Φύλων» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του
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Υποέργου 1) ) [16 σελίδες εσωτερικό συν 4 εξώφυλλου (α’ και β΄ όψη)] σε
1500 αντίτυπα.
Π.Ε. 2

Παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και μεταγραφή τους σε
πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες με αναπηρία
και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών (Προσβάσιμη Ψηφιοποίηση) της
έρευνας κοινής γνώμης και των εγχειριδίων/υποστηρικτικών εργαλείων
που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1, σύμφωνα με οδηγίες και
καλές πρακτικές παραγωγής προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων, οι οποίες
θα είναι σε μορφή κατάλληλη για διάθεση και διάχυση μέσω Internet
(ιστοσελίδες, μέσα δικτύωσης, mms, κ.λπ.).

Παραδοτέο Π2.1

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες
με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών της έρευνας κοινής
γνώμης (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.2 του Υποέργου 1)δηλ. στη
μετατροπή του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε
προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’
ελάχιστον): Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT,
ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 και έκδοση LargePrint για άτομα με
μειωμένη όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό
μέσω internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).

Παραδοτέο Π2.2

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες
με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του Εγχειριδίου με
τίτλο «Αναπηρία και Τοπική Ανάπτυξη» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του
Π.Ε.3 του Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου αρχείου (μη
προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα
με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word,
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Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb
116 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι
εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το
υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε
όλες τις μορφές).
Παραδοτέο Π2.3

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες
με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του Εγχειριδίου με
τίτλο «Οδικός Χάρτης για την Υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για τα Άτομα με Αναπηρίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.4 του Υποέργου1), δηλ. στη μετατροπή του
πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και
φιλικές για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον):
Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική)
έκδοση MP3 (usb 232 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω
internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).

Παραδοτέο Π2.4

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες
με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του Εγχειριδίου με
τίτλο «Η Φυσική & Ψηφιακή Προσβασιμότητα ως Μέσο Ισότιμης Συμμετοχής
των Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις Εκφάνσεις της Ζωής»

(που θα

εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.5 του Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή του
πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και
φιλικές για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον):
Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, (ηχητική) έκδοση
MP3 (usb 174 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση.
Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ.
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το υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε
όλες τις μορφές).
Παραδοτέο Π2.5

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες
με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του Εγχειριδίου με
τίτλο

«Άτομα

με

αναπηρία

και

Απασχόληση

στην

Περιφέρεια

Πελοποννήσου» που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.6 του Υποέργου 1),
δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή
PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως
(κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT,
ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για
άτομα με μειωμένη όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για
διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).
Παραδοτέο Π2.6

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες
με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του Εγχειριδίου με
τίτλο «Οδηγός Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε αρχαιολογικούς χώρους
και μουσεία και καλές πρακτικές» που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.7
του Υποέργου 1) που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.6 του Υποέργου 1),
δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή
PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως
(κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT,
ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 116 τεμάχια) και έκδοση LargePrint
για άτομα με μειωμένη όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για
διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).
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Παραδοτέο Π2.7

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες
με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του Εγχειριδίου με
τίτλο «Ένταξη της Διάστασης της Αναπηρίας στις Δράσεις και τις Παρεμβάσεις
των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.9 του Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου αρχείου
(μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές για τα
άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word,
Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb
140 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι
εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το
υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε
όλες τις μορφές).

Παραδοτέο Π2.8

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες
με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του Εγχειριδίου με
τίτλο «Οδηγός Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» που θα εκπονηθεί
στο πλαίσιο του Π.Ε.10 του Υποέργου 1)», δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου
αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές για
τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word,
Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb
232 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι
εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το
υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε
όλες τις μορφές).

Παραδοτέο Π2.9

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες
με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του Εγχειριδίου με
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τίτλο «Ενδυνάμωση Νέων με Αναπηρία & Χρόνια Πάθηση»

(που θα

εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή του
πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και
φιλικές για τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον):
Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική)
έκδοση MP3 (usb 232 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη
όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω
internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).
Παραδοτέο Π2.10

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες
με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του Εγχειριδίου με
τίτλο «Ενδυνάμωση Ατόμων με Χρόνια Πάθηση» (που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου
αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές για
τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word,
Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb
232 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι
εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το
υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε
όλες τις μορφές).

Παραδοτέο Π2.11

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες
με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του Εγχειριδίου με
τίτλο «Ενδυνάμωση Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία» (που θα εκπονηθεί στο
πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου
αρχείου (μη προσβάσιμο αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές για
τα άτομα με αναπηρία εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word,
Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb
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232 τεμάχια) και έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι
εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το
υποστηρικτικό αυτό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε
όλες τις μορφές).
Παραδοτέο Π2.12

Αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και στη
μεταγραφή σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες
με αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών του Εγχειριδίου με
τίτλο «Ισότητα των Φύλων» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του
Υποέργου 1), δηλ. στη μετατροπή του πηγαίου αρχείου (μη προσβάσιμο
αρχείο Word ή PDF) σε προσβάσιμες και φιλικές για τα άτομα με αναπηρία
εκδόσεις, όπως (κατ’ ελάχιστον): Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό
κείμενο TXT, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3 (usb 232 τεμάχια) και έκδοση
LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι
κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet (σημ. το υποστηρικτικό αυτό
υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις μορφές).

Π.Ε. 3

Παραγωγή σε νοηματική και υποτιτλισμό της έρευνας κοινής γνώμης και
των εγχειριδίων /υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο
πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης.

Παραδοτέο Π3.1

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό της έρευνας
κοινής γνώμης (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.2 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.2

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Αναπηρία και Τοπική Ανάπτυξη» (που θα εκπονηθεί
στο πλαίσιο του Π.Ε.3 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.3

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Οδικός Χάρτης για την Υλοποίηση της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.4 του Υποέργου1).
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Παραδοτέο Π3.4

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Η Φυσική & Ψηφιακή Προσβασιμότητα ως Μέσο
Ισότιμης Συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις Εκφάνσεις της
Ζωής» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.5 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.5

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Άτομα με αναπηρία και Απασχόληση στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.6 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.6

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Οδηγός Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και καλές πρακτικές» που θα εκπονηθεί
στο πλαίσιο του Π.Ε.7 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.7

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ένταξη της Διάστασης της Αναπηρίας στις Δράσεις και
τις Παρεμβάσεις των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.9 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.8

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Οδηγός Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»
που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.10 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.9

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ενδυνάμωση Νέων με Αναπηρία & Χρόνια Πάθηση»
(που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.10

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ενδυνάμωση Ατόμων με Χρόνια Πάθηση» (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1).
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Παραδοτέο Π3.11

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ενδυνάμωση Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία» (που θα
εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1).

Παραδοτέο Π3.12

Αφορά στην παραγωγή σε βίντεο με νοηματική και υποτιτλισμό του
Εγχειριδίου με τίτλο «Ισότητα των Φύλων» (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο
του Π.Ε.11 του Υποέργου 1).

Π.Ε. 4

Προσβάσιμη Ιστοσελίδα www.diversityup.gr [Σχεδιασμός και ανάπτυξη
προσβάσιμης ιστοσελίδας για τις ανάγκες του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της
Πράξης (συμμόρφωση σε επίπεδο ΑΑΑ με WCAG 2.0)]

Παραδοτέο Π4.1

Προσβάσιμη Ιστοσελίδα – Ενδιάμεση Έκδοση - για τις ανάγκες του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης

Παραδοτέο Π4.2

Προσβάσιμη Ιστοσελίδα – Τελική Έκδοση - για τις ανάγκες του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης

Π.Ε. 5

Βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο πλαίσιο του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της
Πράξης.

Παραδοτέο Π5.1

Βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο πλαίσιο του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της
Πράξης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
Γενικές μεθοδολογικές αρχές:.
•

Δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας (Human rights-based approach to disability):
Στη βάση των απαιτήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012, ο ανάδοχος αναμένεται
σε όλες τις δράσεις του έργου να: α) διαχέει την ιδέα πως τα άτομα με αναπηρία είναι
υποκείμενα δικαιωμάτων β) υιοθετεί/ενσωματώνει τον ορισμό της αναπηρίας που
περιλαμβάνεται στη Διεθνή Σύμβαση για Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, γ)
προβάλλει την αναπηρία ως έκφανση της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, δ) αναδεικνύει
τη συμβολή της εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας/χρόνιας
πάθησης, και ε) να διαδίδει την ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα
αναπηρίας/χρόνιας πάθησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της οριζόντιας
ενσωμάτωσης της αναπηρίας («disability mainstreaming») και της εφαρμογής του
καθολικού σχεδιασμού.
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•

Τήρηση των κανόνων δημοσιότητας: Στο σύνολο των δράσεων / παραδοτέων του
έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
τους κανόνες δημοσιότητας του οδηγού Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και των όσων
περιγραφόμενων της Στρατηγικής Επικοινωνίας ΠΕΠ Πελοποννήσου. Ειδικά για το
παραδοτέο Π.Ε.4 Προσβάσιμη Ιστοσελίδα www.diversityup.gr, θα πρέπει να
περιλαμβάνεται σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Π.Ε. 1 «Παραγωγή συμβατικής έντυπης έκδοσης και αναπαραγωγή σε πολλαπλά αντίτυπα
των εγχειριδίων/υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του
Υποέργου 1, με βάση μια σειρά από διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη
αναγνωσιμότητα (αγγλ. readability) και προσβασιμότητα έντυπων εκδόσεων»
Το Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1), αφορά στην παραγωγή έντυπης έκδοσης και αναπαραγωγή
των εγχειριδίων/υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου
1, με βάση μια σειρά από διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα
(αγγλ. readability) και προσβασιμότητα έντυπων εκδόσεων, και στην αναπαραγωγής τους σε
πλήθος αντιτύπων. Συγκεκριμένα, αφορά στη δημιουργία του αρχικού θέματος έκδοσης
(αγγλ. concept) του κάθε εντύπου, στη δημιουργία προτύπου για αναπαραγωγή (γραμμένο,
σχεδιασμένο, χαραγμένο ή φωτογραφημένο), και τέλος στην αναπαραγωγή σε σειρά όμοιων,
τυπωμένων με μελάνη, αντιτύπων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιμέλεια των εντύπων και γενικότερα στο
συντονισμό όλων των ενεργειών που απαιτεί μία ποιοτική έκδοση, καθότι θα καθορίσουν τη
μορφή του τελικού προϊόντος και θα εξασφαλίσουν την παραγωγή καλαίσθητων και
λειτουργικών εντύπων. Η ευρεία αναγνωσιμότητα δεν πρέπει να είναι δευτερεύουσας
σημασίας κατά την παραγωγή υλικών. Θα πρέπει εξαρχής να αποτελεί προτεραιότητα του
σχεδιασμού των εντύπων.
Η διαδικασία της παραγωγής των έντυπων εκδόσεων και της αναπαραγωγής τους θα πρέπει
να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις εξής ενέργειες-στάδια:
• Δημιουργία του αρχικού θέματος και καθορισμό της αισθητικής διάταξης των εντύπων
(αγγλ. layout) και εικαστική πρόταση για το εξώφυλλο, εσωτερικό, κ.λπ.
• Σελιδοποίηση (καθορισμός της διάταξης των σελίδων που πρόκειται να τυπωθούν, στο
φύλλο του χαρτιού εκτύπωσης).
• Στοιχειοθεσία (μορφοποίηση κειμένων, επεξεργασία εικόνων, πινάκων, διαγραμμάτων,
εξισώσεων, ειδικών συμβόλων, κ.λπ.).
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• Διορθώσεις - Βελτιστοποίηση αναγνωσιμότητας / προσβασιμότητας (επί των
στοιχειοθετημένων κειμένων).
• Παραγωγή τελικού σχεδίου για αναπαραγωγή.
• Προεκτύπωση – Έλεγχος.
• Εκτύπωση.
• Αποπεράτωση (κόψιμο, βιβλιοδεσία, κλπ.).
• Παράδοση (συσκευασία, μεταφορά).
Η αναπαραγωγή των αντιτύπων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
που ακολουθούν:
Εξώφυλλο - Οπισθόφυλλο:
vii.

Είδος Χαρτιού: 250gr ή παραπάνω

viii.

Πλαστικοποίηση: 2 όψεων (ματ)

ix.

Ποιότητα Χαρτιού: Velvet, με βερνίκι Μηχανής

x.

Ενδεικτικές διαστάσεις: 16 x 24cm

xi.

Εκτύπωση: Α και Β όψη, τετραχρωμία offset

xii.

Φωτογραφίες ή Σκίτσα: το δημιουργικό των Εξωφύλλων θα αποτελείται από
φωτογραφίες ή από δημιουργική πρόταση του αναδόχου.

Εσωτερικό:
v.

Είδος Χαρτιού: 130gr ή παραπάνω, απόλυτης λευκότητας

vi.

Ποιότητα Χαρτιού: Velvet, με βερνίκι Μηχανής

vii.

Ενδεικτικές διαστάσεις: 16 x 24cm

viii.

Εκτύπωση: Α και Β όψη, τετραχρωμία offset

Μαζί με την παράδοση του συνόλου των έντυπων αντιτύπων, ο οικονομικός φορέας θα
πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. σε ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD ή USB), τα
αρχεία των τελικών πηγαίων αρχείων (αγγλ. source file) προς αναπαραγωγή σε επεξεργάσιμη
μορφή κατάλληλη για μελλοντική επανέκδοση από την Ε.Σ.Α.μεΑ.
Π.Ε. 2 «Παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων και μεταγραφή τους σε πολλαπλές
εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες με αναπηρία και χρήστες
υποστηρικτικών τεχνολογιών (Προσβάσιμη Ψηφιοποίηση) της έρευνας κοινής γνώμης και
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των εγχειριδίων/υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου
1, σύμφωνα με οδηγίες και καλές πρακτικές παραγωγής προσβάσιμων ψηφιακών
εκδόσεων, οι οποίες θα είναι σε μορφή κατάλληλη για διάθεση και διάχυση μέσω Internet
(ιστοσελίδες, μέσα δικτύωσης, mms, κ.λπ.)»

Το Πακέτο Εργασίας 2 (Π.Ε. 2), αφορά στην παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων
και μεταγραφή τους σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για αναγνώστες με
αναπηρία και χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών (Προσβάσιμη Ψηφιοποίηση) της
έρευνας κοινής γνώμης και των εγχειριδίων/υποστηρικτικών εργαλείων που θα
εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1, σύμφωνα με οδηγίες και καλές πρακτικές
παραγωγής προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων, οι οποίες θα είναι σε μορφή κατάλληλη για
διάθεση και διάχυση μέσω Internet (ιστοσελίδες, μέσα δικτύωσης, mms, κ.λπ.).
Η αναπαραγωγή των έντυπων μορφών του εν λόγω υποστηρικτικού υλικού είναι σημαντική
και απαραίτητη, καθότι τα αντίτυπα αυτά θα μπορούν να διαμοιρασθούν σε πλήθος
αποδεκτών κατά τις συναντήσεις και εκδηλώσεις της Πράξης, αλλά και μέσω ταχυδρομείου
σε ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα. Εντούτοις, η έντυπη έκδοση παρουσιάζει
συγκεκριμένους περιορισμούς (α) έχει υψηλό κόστος αναπαραγωγής, (β) είναι πεπερασμένο
το διαθέσιμο πλήθος αντιτύπων, (γ) δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του
Παγκόσμιου Ιστού για ακόμα ευρύτερη διάχυση (π.χ., μεταφόρτωση στην επίσημη
ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.), και (δ) όσο πιστά και αν ακολουθήσει κανείς καλές πρακτικές για
ευρύτερη δυνατή αναγνωσιμότητα, ποτέ δεν δύναται να καλύψει όλες τις ανάγκες
αναγνωστών με αναπηρίες (π.χ., τυφλών ατόμων, ατόμων με υψηλό βαθμό μειωμένης
όρασης, κ.λπ.).
Ειδικότερα η παραγωγή προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων αφορά στην παραγωγή του
υποστηρικτικού υλικού σε μορφή MS Word και PDF, η οποία (α) θα ταυτίζεται με την έντυπη
έκδοση (δηλ. θα έχει το ίδιο περιεχόμενο και δομή), (β) θα έχει βελτιστοποιηθεί ως προς το
μέγεθος αρχείου για χρήση μέσω Internet, κ.λπ., και (γ) θα είναι προσβάσιμη με βάση
διεθνείς οδηγίες, πρότυπα και καλές πρακτικές για την παραγωγή προσβάσιμων εγγράφων
Word και PDF (βλ., οδηγίες της Microsoft, της Adobe, του Section 508, του Digital Office
Document (ADOD) Project, της European Blind Union (EBU), PDF / UA-1, κ.λπ.).
Προσέγγιση – Μεθοδολογία υλοποίησης
Η διαδικασία περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις εξής διαδικασίες-στάδια:
•

επιδιόρθωση των πρωτότυπων αρχείων διαφόρων τύπων, όπως PDF, Word,
PowerPoint, Excel, κλπ., και όπου κρίνεται απαραίτητο, η εξαρχής πιστή
αναπαραγωγή τους με βάση διεθνείς οδηγίες, πρότυπα και καλές πρακτικές,
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•
•
•
•

παραγωγή προ-σχεδίων της κάθε ψηφιακής έκδοσης,
αξιολόγηση των προ-σχεδίων, διορθώσεις, βελτιώσεις και οριστικοποίηση,
τεκμηρίωση συμμόρφωσης των οριστικοποιημένων προ-σχεδίων με οδηγίες και
πρότυπα,
τελική έκδοση των ψηφιακών εκδόσεων, παράδοση (συσκευασία, μεταφορά), και
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Η μεταγραφή ψηφιακών εκδόσεων σε εναλλακτικές-ειδικές ψηφιακές εκδόσεις αφορά στη
δημιουργία εναλλακτικών, ισοδύναμων, προσβάσιμων μορφών, όπως:
•

έκδοση απλού κειμένου (μορφότυπος .ΤΧΤ). Μορφή κατάλληλη για χρήστες ειδικών
εφαρμογών μετατροπής απλού κειμένου σε συνθετική φωνή.
• έκδοση ακουστική με συνθετική φωνή (μορφότυπος .MP3): Μορφή με συνθετική
φωνή μέσω τεχνολογίας ΤΤS (αγγλ. text-to-speech) κατάλληλη για αναπαραγωγή με
διάφορες εφαρμογές και συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων από διάφορες
κατηγορίες χρηστών (τυφλά άτομα, άτομα με μειωμένη όραση, δυσλεκτικά άτομα,
κ.λπ.).
• έκδοση φιλική προς εκτύπωση large-print (μορφότυπος .DOCX και .PDF): Μορφή
κατάλληλη για αμβλύωπες, κ.λπ.
Επιπλέον μορφές, εφόσον εξυπηρετούν πρακτικά και ουσιαστικά συγκεκριμένες
περιπτώσεις χρήσης είναι επιθυμητές.
Η διαδικασία περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις εξής διαδικασίες-στάδια:
•
•
•
•
•

καθορισμό των προδιαγραφών μετατροπής του περιεχόμενου σε εναλλακτικές
προσβάσιμες μορφές για διάφορες αναπηρίες και συνθήκες χρήσης,
κατάρτιση πλάνου ελέγχου και πιστοποίησης της προσβασιμότητας,
μεταγραφή στις διάφορες εναλλακτικές μορφής και παράδοση προ-σχεδίων προς
έλεγχο,
αξιολόγηση προσβασιμότητας και χρηστικότητας των προ-σχεδίων, διορθώσεις,
βελτιώσεις και οριστικοποίηση-τεκμηρίωση,
τελική έκδοση των εναλλακτικών προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων, παράδοση
(συσκευασία, μεταφορά), και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Εξασφάλιση προσβασιμότητας/Τεχνικές Απαιτήσεις
Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να
είναι εκσυγχρονισμένα και να εναρμονίζονται πλήρως με διαδομένες καλές πρακτικές (βλ.
παραπάνω), ιδιαίτερα με αυτές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) και
συγκεκριμένα, όπου αρμόζει, με τη νέα έκδοση 2.0 των ελέξιμων Οδηγιών για την
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Προσβασιμότητα Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου
Ιστού W3C (αγγλ. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ή αλλιώς W3C/WCAG 2.0
- διαθέσιμες και με τη μορφή προτύπου ISO/IEC 40500:2012), στο ανώτατο επίπεδο
συμμόρφωσης «ΑAA» ή ισοδύναμο αυτού.
Π.Ε.3 «Παραγωγή σε νοηματική και υποτιτλισμό της έρευνας κοινής γνώμης και των
εγχειριδίων /υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1
της Πράξης.».
Το Πακέτο Εργασίας (ΠΕ 3), αφορά στην παραγωγή σε νοηματική και υποτιτλισμό της έρευνας
κοινής γνώμης και των εγχειριδίων /υποστηρικτικών εργαλείων που θα εκπονηθούν στο
πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφές Λήψης και υποτιτλισμού
- Λήψη με δυο κάμερες σε green box και επαγγελματικό φωτισμό.
- Στερεοφωνική ηχοληψία.
- Συμμετοχή επαγγελματιών (Ηχολήπτης, Οπερατέρ, Μακιγιέζ κ.λπ.).
- Πιστοποιημένοι μεταφραστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.
- Επαγγελματικό σπικάζ.
- Υπότιτλοι με επιλογή γλώσσας (Ελληνικά - χωρίς).
- Συγχρονισμός – Παραμετροποίηση νοηματικής με υπότιτλους.
i. Προδιαγραφές Δημιουργίας
-

intro – 3D Animation

-

Σπικάζ

-

2 κάμερο-studio με green box

-

Ηχοληπτικά μηχανήματα

-

Φωτιστικά σώματα

-

Συντελεστές (Ηχολήπτης, Οπερατέρ, Μακιγιέζ κ.λπ)

-

Μεταφραστής νοηματικής γλώσσας

-

Υπότιτλοι

-

Συγχρονισμός – Παραμετροποίηση νοηματικής με υπότιτλους
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Η ποιότητα του οπτικοακουστικού υλικού θα είναι άριστη.
Χρονισμός υποτίτλων
Οι υπότιτλοι θα πρέπει :
•

να ξεκινούν ταυτόχρονα με την ομιλία και να μην επεκτείνονται σε επόμενο πλάνο
από εκείνο της δράσης που περιγράφουν.

•

Να έχουν ταχύτητα ανάγνωσης γύρω στις 160 λέξεις το λεπτό - περίπου 800
χαρακτήρες το λεπτό (για προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικες).

•

Να έχουν ταχύτητα ανάγνωσης γύρω στις 120 λέξεις το λεπτό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η νοηματική διερμηνεία θα ακολουθεί τις παρακάτω τεχνικές που εφαρμόζονται διεθνώς:
Παρουσίαση
▪

Ο διερμηνέας θα είναι όρθιος μπροστά από τo σκηνικό (φόντο) που θα καθοριστεί
από την Ε.Σ.Α.μεΑ. για κάθε είδος παραγωγής.

▪

Το μέγεθος του πλάνου του διερμηνέα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε όχι μόνο οι
κινήσεις αλλά και οι εκφράσεις του προσώπου να είναι ευδιάκριτες για τον
τηλεθεατή.

Π.Ε.4 «Προσβάσιμη Ιστοσελίδα www.diversityup.gr
Το Πακέτο Εργασίας (Π.Ε.4) αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προσβάσιμου
ιστότοπου για τις ανάγκες του Π.Ε.8 «Diversity up» Υποέργου 1 της Πράξης.
Ο Στόχος του ΠΕ.8 του Υποέργου 1 της Πράξης είναι η προώθηση μιας κοινωνίας δεκτικής στην
ποικιλομορφία μέσω της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης του μαθητικού πληθυσμού
της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Στη βάση της παραδοχής ότι η εκπαίδευση, είναι ο
βασικότερος φορέας κοινωνικοποίησης μετά την οικογένεια, η δράση θα συμβάλλει α) στην
καταπολέμηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων και των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, β) στην κοινωνική αποδοχή της
ποικιλομορφίας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, και εν γένει στην κοινωνική
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ένταξη/συμπερίληψή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και γ) στην προώθηση της δικαιωματικής
προσέγγισης της αναπηρίας από τους

ίδιους τους μαθητές ώστε να αποτελέσουν

υποστηρικτές/προωθητές της δικαιωματικής οπτικής της αναπηρίας, ως σημερινοί νέοι,
συμμαθητές και αδέλφια των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις αλλά και ως
μελλοντικοί εργοδότες ή εργαζόμενοι. Κύριο εγχείρημα της δράσης αποτελεί η δημιουργία
ενός πρωτοποριακού θεσμού, του diversity up, υπό τη μορφή διαγωνισμού με συμμετέχοντες
τους μαθητές της Γ΄ τάξης των γυμνασίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ομάδα Στόχος
Ι) Μαθητές Γ’ τάξης γυμνασίου, καθηγητές και διευθυντές γυμνασίων.
ΙΙ) Τοπικές Αρχές, γονείς μαθητών, οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος.
Μεθοδολογία Υλοποίησης του ΠΕ.8 του Υποέργου 1
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:
➢ Υλοποίηση πέντε (5) σεμιναρίων στα κάτωθι θεματικά πεδία: Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση
των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των
διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών
τους, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης του Π.Ε. 8:
➢ Υλοποίηση έξι (6) βιωματικών σεμιναρίων στα κάτωθι θεματικά πεδία: Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις,
πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον,
καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους στην εκπαίδευση, στην εργασία και σε άλλους τομείς της
ζωής τους, καθώς και παρουσίαση του Π.Ε. 8:
➢ Υλοποίηση δώδεκα (12) συναντήσεων σε γυμνάσια απομακρυσμένων περιοχών της
Περιφέρειας Πελοποννήσου με σκοπό τις εξατομικευμένες συναντήσεις με
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καθηγητές/διευθυντές/μαθητές για την προώθηση, εκπαίδευση και συμμετοχή τους
στο Π.Ε. 8.:
➢ Βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων εκ των οποίων το ένα θα αφορά στο σεμινάριο με
θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό
περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, και το άλλο στο βιωματικό σεμινάριο με
θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό
περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην εκπαίδευση, στην εργασία και σε
άλλους τομείς της ζωής τους.
➢ Διαχείριση προσβάσιμης ιστοσελίδας www.diversityup.gr για την υποστήριξη της
δράσης.
➢ Παραγωγή πέντε (5) videos τα οποία θα προβληθούν υπό τη μορφή τηλεοπτικού σποτ
σε εθνικά και περιφερειακά τηλεοπτικά δίκτυα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το
περιεχόμενο των videos θα αφορά στην άρση των πάσης φύσεως εμποδίων (φυσικά,
ψηφιακά, συμπεριφορικά κ.λπ.) τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και το εργασιακό
περιβάλλον. (Τα videos θα παραχθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της πράξης).
➢ Υλοποίηση ενός (1) φεστιβάλ για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού diversity
up και την παρουσίαση των videos:
Η ως άνω ιστοσελίδα www.diversityup.gr θα παραχθεί στο πλαίσιο του παρόντος (Υποέργο 3).
Επομένως, ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει αποκλειστική ιστοσελίδα για την Δράση
«Diversity Up», σύμφωνα πάντα με την ταυτότητα της Πράξης και τους κανόνες
πληροφόρησης και επικοινωνίας του Προγράμματος.
Ο ιστότοπος της Δράσης θα πρέπει να είναι στα ελληνικά και να παρέχει πληροφορίες για το
σύνολο της Δράσης (στόχοι, δράσεις, εκδηλώσεις, νέα - ανακοινώσεις, εκροές κ.λπ.), την
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πρόοδο και τα αποτελέσματά της, και να ενσωματώνει τα (δημόσια) προσβάσιμα
αποτελέσματα σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τη δημιουργία της πρώτης ενδιάμεσης έκδοσης της
προσβάσιμης ιστοσελίδας, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί άμεσα, μέσα στους
τρεις πρώτους μήνες υλοποίησης της σύμβασης. Στη συνέχεια θα πρέπει να αναπτυχθείεμπλουτισθεί σταδιακά περαιτέρω, και να παραδοθεί η ολοκληρωμένη έκδοση έως τον 7.0
μήνα μετά την υπογραφή της, ώστε στη συνέχεια να υποστηρίξει τη λειτουργία της Δράσης
με νέα-ανακοινώσεις και νέο περιεχόμενο και να ενημερώνεται διαρκώς από στελέχη της Α/Α
μέχρι τη λήξη της Δράσης/Πράξης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ενσωμάτωση του
προσβάσιμου ψηφιακού υλικού (εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές) στην ιστοσελίδα της
Δράσης (βλ. παραπάνω).
Η ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες WCAG 2.0, σε
επίπεδο ΑΑΑ (ανώτατο επίπεδο), να υιοθετεί τις αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους» και της
«Καθολικής Πρόσβασης» και να έχει προχωρημένες επιλογές προσβασιμότητας για άτομα με
αναπηρία, συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων και των υπηρεσιών που προσφέρονται.
Ενδεικτικά, στα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
•

Πληροφορίες για το κοινό σε σχέση με τη Δράση (Στόχοι, Πλαίσιο υλοποίησης,
Αποτελέσματα, κλπ.) και σε σχέση με τις εκροές.

•

e-βιβλιοθήκη με

προσβάσιμες μορφές

υλικού της

Δράσης

(ενσωμάτωση

προσβάσιμων ηλεκτρονικών εκδόσεων, όπως αυτό προκύψει από τις λοιπές δράσεις
του έργου).
•

Υποστήριξη για τη διοργάνωση σεμιναρίων

•

Υποστήριξη για τη διοργάνωση του διαγωνισμού diversity up

•

Ημερολόγιο εκδηλώσεων/ενεργειών, κ.λπ.

•

Νέα και ανακοινώσεις σε σχέση με την Πράξη και το αντικείμενό της.
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Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας θα λάβει υπόψη του:
•

Προσβασιμότητα, ευχρηστία, λειτουργικότητα και φιλικότητα προς τον χρήστη.

•

Αποτελεσματικούς μηχανισμούς αναζήτησης περιεχομένων.

•

Απλοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης και εμπλουτισμού του περιεχομένου.

Η ιστοσελίδα της Πράξης θα πρέπει να φιλοξενείται σε διακομιστή ευθύνης του Αναδόχου και
να διατηρείται αδιάλειπτα διαθέσιμη online για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά τη λήξη της
Πράξης. Η ιστοσελίδα της Πράξης θα πρέπει να φιλοξενείται σε διακομιστή ευθύνης του
Αναδόχου και να διατηρείται αδιάλειπτα διαθέσιμη online για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια
μετά τη λήξη της Πράξης. Η διαδικτυακή διεύθυνση (URL) www.diversityup.gr του ιστότοπου
έχει ήδη κατοχυρωθεί με ευθύνη της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Στις επόμενες παραγράφους προσδιορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης Ιστοσελίδας καθώς και του σχετικού
συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύστημα για την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών σε
λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι:
•

σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση
ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν:

•

η ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου του προς προμήθεια
υπηρεσιών

•

η επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.

Οι εφαρμογές του Συστήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν
τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές
ή / και υποσυστήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
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•

Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την
ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η
τεκμηρίωσης της προγραμματιστικής διεπαφής (API) θα πρέπει να συνοδεύεται από
μηχανισμό γραφικής αλληλεπίδρασης με σκοπό την άμεση και εύκολη κλήση των
μεθόδων του που θα επιτρέπει παράλληλα και τη δυναμική παραμετροποίηση των
ορισμάτων των μεθόδων.

•

Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards
(REST, JSON, XML, SOAP, UDDI κλπ.), ώστε να εξασφαλισθεί η διασύνδεση με το
αντίστοιχο σύστημα που λειτουργεί στη Βουλγαρία.

•

Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές
επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών
τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. Τα αρθρώματα (modules) θα πρέπει να
ενσωματώνονται στο κορμό της εφαρμογής χωρίς να απαιτούνται αλλαγές σε αυτόν.

•

Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ
κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του
δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του.

•

Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των
εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.

•

Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων
των εφαρμογών.

•

Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη
απόδοση των συστημάτων που θα προσφερθούν.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η επιλογή της πλατφόρμας και του περιβάλλοντος ανάπτυξης της Ιστοσελίδα θα πρέπει να
εξασφαλίζει:
•

Την υψηλή της απόδοση
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•

Την αξιοποίηση και συνεργασία με βάσεις δεδομένων

•

Τη διαθεσιμότητα αυτής

•

Τη μεταφερσιμότητά της (αγγλ. portability)
Η πλατφόρμα της Ιστοσελίδας θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα διαχείρισης
περιεχομένου (content management system - CMS) που θα επιτρέπει τη δημιουργία και
διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου με εύκολο και φιλικό τρόπο. Η παροχή
προσβάσιμου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και χρηστών της Ιστοσελίδας, σύμφωνα
με τα πρότυπα που παρουσιάζονται παρακάτω στην ενότητα «Πρότυπα», θεωρείται επίσης
σημαντική.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η αρχιτεκτονική που θα προταθεί για την Ιστοσελίδα θα πρέπει να προσφέρει:
•

υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία

•

ανεξαρτησία από λειτουργικά συστήματα

•

επεκτασιμότητα

•

ασφάλεια

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα ανοικτά δεδομένα της Ιστοσελίδας της Πράξης θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα και
ασφαλή παρά τις μελλοντικές αστοχίες του εξοπλισμού ή τις τεχνολογικές αλλαγές. Επιπλέον
θα πρέπει να είναι δυνατή η ευρεία και συνδυαστική πρόσβαση σε αυτά, ανεξαρτήτως πηγής,
για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή ερευνών, εκπαιδευτικών, εκδοτικών και άλλων
δραστηριοτήτων. Η απαίτηση αυτή μεταφράζεται σε τεχνικό επίπεδο σε απαίτηση για
δυνατότητα (α) μεταφοράς (migration) σε διάφορες πλατφόρμες, (β) διασύνδεσης
(integration) των δεδομένων, (γ) διαλειτουργικότητας (interoperability) των συστημάτων που
χειρίζονται τα δεδομένα και (δ) διάθεσης στον Παγκόσμιο Ιστό.
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ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η βασική πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μέσω
του διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα να απαιτείται η χρήση μόνο ενός φυλλομετρητή ιστού
(web browser), ο οποίος θα υπάρχει στη συσκευή του χρήστη. Παράλληλα θα πρέπει να
υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε η πρόσβαση σε περιεχόμενο και κατάλληλες υπηρεσίες να
μπορεί να παρέχεται και μέσω φορητών συσκευών, οι οποίες διαθέτουν μικρότερο μέγεθος
οθόνης. Σε αυτές θα πρέπει να γίνεται αυτόματη προσαρμογή τόσο των λειτουργιών του
συστήματος και της διεπαφής του χρήστη, όσο και του περιεχομένου (π.χ., διαφορετικού
μεγέθους φωτογραφίες αναλόγως της συσκευής).
ΠΡΟΤΥΠΑ
Για τον σχεδιασμό της διεπαφής του χρήστη, προτείνεται να ληφθούν υπόψη διεθνώς
αναγνωρισμένες σχετικές οδηγίες και πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών που
ορίζονται από το σχετικό διεθνές πρότυπο ISO 9241, Μέρος 10 (1994α) και Μέρος 14 (1994γ).
Ως προς τις διενέργειες για τον προσδιορισμό και την ανάλυση απαιτήσεων ευχρηστίας,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα αυτών, προτείνεται να ακολουθηθεί το
σχετικό πλαίσιο που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 9241, Μέρος 11 (1994β). Επιπλέον, η
Ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων και κανόνων για την ανάπτυξη
διαδικτυακών εφαρμογών. Κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πρότυπα και οι
διεθνείς προδιαγραφές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web
Consortium - W3C) για χρήση έγκυρου κώδικα XHTML, HTML, και CSS. Προκειμένου να
διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, η κατασκευή αυτών θα πρέπει
να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του
Περιεχομένου του Ιστού» έκδοση 2.0 της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού W3C
(διαθέσιμες και με τη μορφή προτύπου ISO/IEC 40500:2012), στον ανώτατο επίπεδο «ΑΑA»
(WCAG 2.0, level AAΑ). Το υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου της Ιστοσελίδας θα είναι
και αυτό προσβάσιμο, σύμφωνα με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής,
έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C, τουλάχιστον σε επίπεδο
ATAG 2.0 επίπεδο Α. Η Ιστοσελίδα θα πρέπει να υποστηρίζει και πρόσβαση μέσω φορητών
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συσκευών τηλεφώνου και tablets (iPhone, iPad, Android, Blackberry), σύμφωνα με κατάλληλες
πρακτικές.
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΥΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην προώθηση της Ιστοσελίδας και τη βελτιστοποίηση για τις
Μηχανές Αναζήτησης (αγγλ. Search Engine Optimisation ή αλλιώς SEO), διότι για την αληθινή
επιτυχία μιας ιστοσελίδας, προϋπόθεση είναι:
•

να αποκτήσει η Ιστοσελίδα πολλούς επισκέπτες

•

να έχει τους σωστούς επισκέπτες, δηλαδή άτομα στα οποία πραγματικά στοχεύει

•

να έλκει ένα ικανοποιητικό ποσοστό επισκεπτών, το οποίο να αφιερώνει τον
απαιτούμενο χρόνο στις ιστοσελίδες της και να ολοκληρώνει επιτυχώς τις διαδικασίες για
τις οποίες έχει σχεδιαστεί η Ιστοσελίδα, είτε πρόκειται για ενημέρωση, εγγραφή,
συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας, κ.ο.κ.

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ
Το σχεδιαζόμενο σύστημα χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει για υψηλό
επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών περιεχομένων και
υπηρεσιών που θα παρέχει. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις
διαφορετικές ομάδες χρηστών και επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της
παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται
ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και
εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας της Πράξης. Η λογική / λειτουργική
πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία
του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή που επιτρέπει σε χρήστες μη
εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία.
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες – επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, άτομα που για
διάφορους λόγους έχουν δυσκολία ή αδυνατούν πλήρως, προσωρινά ή μόνιμα:
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•

να δουν, να ακούσουν, να μιλήσουν ή να κινηθούν, και κατ’ επέκταση, να επεξεργαστούν
κάποιες πληροφορίες τόσο εύκολα, όσο ο μέσος χρήστης,

•

να διαβάσουν ή να καταλάβουν ένα κείμενο ή

•

να χειριστούν το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.

Για τα άτομα με αναπηρία, η προσβασιμότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι δημιουργεί ίσες
ευκαιρίες και καθιστά τον Ιστό ένα εν δυνάμει βασικό κομμάτι επικοινωνίας ή αναβάθμισης
της ποιότητας ζωής τους. Επιπλέον, η προσβασιμότητα μιας ψηφιακής υπηρεσίας είναι
σημαντική, γιατί αυτόματα μπορεί το περιεχόμενό της να γίνει διαθέσιμο σ’ ένα ευρύτερο
κοινό όπως για παράδειγμα:
•

άτομα που διαθέτουν αργή σύνδεση δικτύου ή οθόνη (π.χ., του H/Y) η οποία είναι
σχετικά μικρή,

•

άτομα που ασχολούνται συγχρόνως και με κάτι άλλο ή άτομα που εργάζονται σε
παράδοξες και αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ., σε θορυβώδες περιβάλλον, σε πολύ
φωτεινό ή σκοτεινό χώρο),

•

άτομα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά συστήματα ή παλιές εκδόσεις πλοηγών, κ.λπ.

Συνεπώς, η Ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων και πρακτικών, ώστε
να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβαση στο μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών του Ιστού,
ανεξάρτητα από:
•

το είδος της συσκευής μέσω της οποίας ο χρήστης επισκέπτεται τις ιστοσελίδες
(notebook, laptop, PDA, προσωπικός υπολογιστής ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας, κ.λπ.)

•

τον πλοηγό και την έκδοση του πλοηγού που έχει επιλέξει ο χρήστης για την πρόσβασή
του στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, κ.λπ.)

•

τις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορεί να έχουν ανάγκη και να χρησιμοποιούν
οι επισκέπτες, όπως αναγνώστες οθόνης, ειδικές συσκευές εισόδου, εφαρμογές
μεγέθυνσης, κ.λπ.
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•

την αναπηρία ή πρόβλημα του χρήστη, όπως μειωμένη όραση, αχρωματοψία, ή άλλα
προβλήματα όρασης, κ.λπ.

Όπως προαναφέρθηκε στα ανοικτά πρότυπα, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της
Ιστοσελίδας θα πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο από αυτά. Πιο
συγκεκριμένα θα πρέπει να υιοθετηθούν οι οδηγίες του W3C/WAI (βλ. παρ. ΠΡΟΤΥΠΑ) όσον
αφορά την προσβασιμότητα σε διαδικτυακό περιεχόμενο, υπηρεσίες και λειτουργικά
περιβάλλοντα, εξυπηρετώντας έτσι άτομα με αναπηρία και άλλες ειδικές κατηγορίες
πληθυσμού. Θα συνεκτιμηθεί/βαθμολογηθεί με πρόσθετη βαθμολογία η όποια ενσωμάτωση
προηγμένων λειτουργιών στην Ιστοσελίδα, οι οποίες προσφέρουν βελτιστοποίηση των
επιπέδων ευκολίας πρόσβασης, ευχρηστίας και υποκειμενικής ικανοποίησης για το ευρύτερο
δυνατό φάσμα χρηστών και συνθηκών χρήσης.
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διάθεση προσβάσιμου ψηφιακού περιεχομένου της
Ιστοσελίδα που θα παραχθεί στην Πράξη, συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής
εναλλακτικών προσβάσιμων μορφών όπου είναι απαραίτητο. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να
προσδιορίσει τη διαδικασία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάρτηση των
περιεχομένου στην Ιστοσελίδα. Η παροχή επιπλέον προσβάσιμων εναλλακτικών ψηφιακών
λύσεων για περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που παρουσιάζουν ειδικότερες απαιτήσεις
πρόσβασης (π.χ., για άτομα με συγκριμένα προβλήματα όραση) είναι επιθυμητές.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η κατασκευή προσβάσιμων ιστοσελίδων, για παράδειγμα ιστοσελίδων που συμμορφώνονται
με τις σχετικές Οδηγίες της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, απαιτεί κατάρτιση,
συστηματική προσέγγιση, και αφοσίωση στις αρχές καθολικής πρόσβασης και ίσων
ευκαιριών. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, παρόλη την αγνή πρόθεση των κατασκευαστών, στο
βωμό της προσβασιμότητας θυσιάζεται η αισθητική της ιστοσελίδας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει
να έχει εμπειρία και να είναι σε θέση να συνδυάσει τις παραπάνω αρχές και απαιτήσεις με
σχεδίαση υψηλής και σύγχρονης αισθητικής.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά το σχεδιασμό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις
κατάλληλες δράσεις για:
•

την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και υποδομών

•

την προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών

•

την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων

Θα πρέπει να αναζητηθούν και να εντοπιστούν με μεθοδικό τρόπο τα απαραίτητα τεχνικά
μέτρα και οι οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας, η ομάδα υλοποίησης
θα πρέπει να λάβει υπόψη της:
•

το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών
δεδομένων)

•

τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις

•

τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας

•

τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού

•

τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε διακομιστή
(server) ή Ψηφιακό Κέντρο Δεδομένων (data center) ευθύνης του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται να φιλοξενήσει το σύστημα, σε εγκατάσταση ευθύνης
του ή σε ειδικό κέντρο φιλοξενίας δεδομένων χωρίς επιπλέον κόστος για την Ε.Σ.Α.μεΑ., για
τουλάχιστον δυο (2) έτη μετά την ολοκλήρωση της Πράξης. O Ανάδοχος υποχρεούται να
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εξασφαλίσει τη δυνατότητα μετάπτωσης (migration) της εφαρμογής σε οποιοδήποτε Ψηφιακό
Κέντρο Δεδομένων τυχόν του υποδειχθεί κατά το διάστημα αυτό από την Ε.Σ.Α.μεΑ.
Οι εφαρμογές που θα αποτελούν τα συστήματα του Έργου, θα πρέπει κατ' ελάχιστο να
υποστηρίζουν τα κάτωθι:
•

Έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, εφαρμογής, εγγράφων,
βάσεων δεδομένων και αρχείων.

•

Ασφαλής διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης.

•

Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων που θα έχουν
δικαίωμα

πρόσβασης

καθώς

και

η

διαδικασία

ταυτοποίησης

και

αυθεντικοποίησης.
•

Σύστημα διαχείρισης χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων.

•

Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity).

•

Κρυπτογράφηση για τη μεταφορά δεδομένων πάνω από ανασφαλή δίκτυα.

•

Δυνατότητες καταγραφής γεγονότων και ενεργειών (event logging).

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Για το προτεινόμενο έργο, επειδή δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των χρηστών
που θα επισκέπτονται συγχρόνως το σύστημα, είναι επιθυμητό για τη χρήση της φιλοξενίας
των συστατικών που απαρτίζουν το σύστημα να εγκατασταθούν σε dedicated ή shared hosting
server με δίσκους SSD για αυξημένη ταχύτητα προσπέλασης. Αυτό σημαίνει ότι όλη η
υπολογιστική δύναμη του εξυπηρετητή θα πρέπει να είναι αποκλειστική για το προτεινόμενο
σύστημα. Επιπλέον, το bandwidth θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 1TB/μήνα.
Μεγάλη σημασία επίσης δίνεται στη δυνατότητα επέκτασης του συστήματος (επεξεργαστές /
βάσεις δεδομένων) χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του. Για να επιτευχθεί αυτό σε
περίπτωση που απαιτηθεί από την διαρκώς αυξημένη κίνηση που πιθανώς να προκύψει, θα
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση node balancers που διαμοιράζουν το φόρτο σε διαφορετικούς
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servers χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τους χρήστες και το κυριότερο χωρίς να απαιτούνται
προγραμματιστικές αλλαγές.
Τέλος, επιθυμητό είναι η φυσική υπόσταση της υποδομής να είναι σε κάποιο data center στην
κεντρική Ευρώπη.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια
της Πράξης και για τουλάχιστον δυο (2) έτη από τη λήξη της Πράξης (εντός του συνολικού
τιμήματος του έργου), και στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης Συντήρησης καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιόδου Συντήρησης. Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η
άμεση βοήθεια στη χρήση των εφαρμογών, του διαχειριστικού συστήματος, η εξασφάλιση της
καλής λειτουργίας του λογισμικού, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες
προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών.
Η αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού/διαχειριστικού και
των εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη
διαθεσιμότητα που καθορίζεται στη συνέχεια.
Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι:
•

Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός Κανονικών Ωρών Κάλυψης ΚΩΚ (10:00-17:00),
μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης.

•

Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός ΚΩΚ, σε 48 ώρες με την έναρξη της επόμενης
εργάσιμης ημέρας.

Ως Απόκριση ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή λήψης μιας αναγγελίας βλάβης
από το Help desk του Αναδόχου μέχρι τη χρονική στιγμή της έναρξης αντιμετώπισης του
προβλήματος από τους χώρους του Αναδόχου (remote). Ως Χρόνος αποκατάστασης κάθε
βλάβης λογίζεται ο αριθμός των ωρών από την αναγγελία της βλάβης έως την επαναφορά του
συστήματος σε κανονική λειτουργία. Ο Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης από τη
στιγμή της απόκρισης του Αναδόχου, ορίζεται στις 72 ώρες.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Σχετικά με την τελική παράδοση της Ιστοσελίδας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με
ηλεκτρονικά μέσα, εκτός από σχετική Έκθεση, και τον πηγαίο κώδικα όλων των υλοποιημένων
εφαρμογών και μηχανισμών, διαθέσιμο τόσο σε ιδιωτικό αποθετήριο κώδικα (Github private,
Bitbucket private, κ.λπ.), όσο και σε μορφή συμπιεσμένου φακέλου (ZIP, RAR, κ.λπ.). Ο πηγαίος
κώδικας θα πρέπει συμπεριλαμβάνει κατάλληλη τεκμηρίωση (για την ανάγνωσή και
κατανόησή του) και να συνοδεύεται με οδηγίες εγκατάστασης και να περιλαμβάνει
οπωσδήποτε όλες τις εξαρτήσεις (dependencies) που απαιτούνται ή/και μηχανισμό για την
αυτόματη εύρεση των εξαρτήσεων αυτών. Επιπλέον όλοι οι πόροι (resources) των εφαρμογών
(όπως π.χ., fonts, images, databases) θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται.
Ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης στις οποίες θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς
όλα τα βήματα (π.χ., εντολές κονσόλας), το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι όμοιο με την τελική
έκδοση της Ιστοσελίδας που παραδόθηκε στη λήξη της Πράξης.
Μεθοδολογία και στάδια υλοποίησης
Η μεθοδολογία του Αναδόχου για την υλοποίηση αυτού του μέρους του έργου θα πρέπει να
καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
•

Συλλογή και ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων

•

Σχεδίαση του συστήματος (αρχιτεκτονική, λειτουργίες, διεπαφή του χρήστη, κ.λπ.)

•

Υλοποίηση / ολοκλήρωση και έλεγχος αρχικής έκδοσης του συστήματος

•

Σύνταξη οδηγιών χρήσης για χειριστές

•

Εισαγωγή περιεχομένου της αρχικής έκδοσης του συστήματος

•

Δημοσίευση της αρχικής έκδοσης του συστήματος

•

Αξιολόγηση συμμόρφωσης της αρχικής έκδοσης του συστήματος με τις οδηγίες WCAG.
2.0 – Στόχος συμμόρφωση με τις οδηγίες στο ανώτατο επίπεδο «ΑΑΑ» (τρία Α).

•

Επέκταση, επικαιροποίηση συντήρηση του συστήματος έως τη λήξη της πράξης
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•

Συντήρηση του συστήματος τουλάχιστον για δύο έτη μετά τη λήξη της πράξης

Ως προς την ανάπτυξη της τεχνικής λύσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος, στην προσφορά του, θα
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει, τις τεχνικές που θα
εφαρμόσει και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει και να τεκμηριώσει αναλυτικά το πως
επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της τεχνικής λύσης με όλες τις παραπάνω απαιτήσεις και
τεχνικές προδιαγραφές. Ως προς την αξιολόγηση της προσβασιμότητας της ιστοσελίδας, στην
προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τις ενέργειές του που
αφορούν στον γενικό και ειδικό έλεγχο και στην τεκμηρίωση/πιστοποίηση της
προσβασιμότητας, της καταλληλότητας και της συμμόρφωσης σε επίπεδο «ΑΑΑ» με τις
οδηγίες WCAG 2.0 της τεχνικής λύσης. Τα αναφερόμενα παραπάνω δεν αποκλείουν και την
παρουσίαση οιονδήποτε άλλων στοιχείων, που ο υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να περιλάβει
στην προσφορά του, προκειμένου να τεκμηριώσει την τεχνική του ικανότητα και επάρκεια σε
σχέση με τη δημιουργία της ζητούμενης ιστοσελίδας.
Τα στάδια υλοποίησης που προβλέπονται είναι τα ακόλουθα:
(5)

Συλλογή / καταγραφή αναγκών - Σχεδίαση της εμπειρίας/διεπαφής χρηστών, της
αρχιτεκτονικής, και των υποσυστημάτων και μηχανισμών της ιστοσελίδας Ανάπτυξη, ολοκλήρωση και δοκιμή της αρχικής έκδοσης της Ιστοσελίδας - Σύνταξη
των οδηγιών χρήσης για τους διαχειριστές περιεχομένου - Ενσωμάτωση
πρωταρχικών πληροφοριών στο σύστημα -Έλεγχος επιπέδου συμμόρφωσης με τις
οδηγίες WCAG 2.0 - Υποβολή έκθεσης σχεδιασμού (με οδηγίες χρήσης) και
αξιολόγησης συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 2.0 στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για
παρατηρήσεις - Διορθώσεις (εάν απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση
σε επίπεδο «ΑΑΑ») – Έγκριση.

(6)

Δημοσίευση στην επίσημη διεύθυνση - Επέκταση, επικαιροποίηση και συντήρηση
έως τη λήξη της Πράξης.

(7)

Παράδοση. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ., σύμφωνα με
τα όσα αναφέρονται παραπάνω στην παρ. «Απαιτήσεις Παράδοσης», το σύνολο
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των αρχείων που απαιτούνται για πιθανή επεξεργασία/επέκταση στο μέλλον από
την Ε.Σ.Α.μεΑ, καθώς και σχετική έκθεση/δήλωση προσβασιμότητας.
(8)

Συντήρηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω
στην παρ. «Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση» να διασφαλίσει τη συντήρηση του
συστήματος τουλάχιστον για δύο έτη μετά τη λήξη της Πράξης.

Π.Ε.5 «Βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο πλαίσιο του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της
Πράξης».
Π.Ε.5 «Βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων στο πλαίσιο του Π.Ε.8 του Υποέργου 1 της
Πράξης».
Βιντεοσκόπηση δύο (2) σεμιναρίων εκ των οποίων το ένα θα αφορά σε σεμινάριο με θέμα:
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες
παθήσεις, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον,
καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους, και το άλλο στο βιωματικό σεμινάριο με θέμα: Η Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση των
ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των διακρίσεων
σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην
εκπαίδευση, στην εργασία και σε άλλους τομείς της ζωής τους. Η διάρκεια τους ορίζεται στις
5 ώρες/έκαστη εκτός του χρόνου προετοιμασίας της ομάδας του Ανάδοχου. Η λήψη θα
πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τους ομιλητές ή/και συμμετέχοντες όταν απαιτείται, όσο και
το διερμηνέα νοηματικής, συνεπώς απαιτούνται δύο διαφορετικές κάμερες. Θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι ο διερμηνέας νοηματικής είναι απαραίτητο να εμφανίζεται σε ξεχωριστό
παράθυρο ενώ το μέγεθος του πλάνου του πρέπει να είναι τέτοιο ώστε όχι μόνο οι κινήσεις
αλλά και οι εκφράσεις του προσώπου να είναι ευδιάκριτες για τον τηλεθεατή. Απαιτείται
μοντάζ προκειμένου για την τελική μορφή του κάθε video. Στα video περιλαμβάνονται οι
εργασίες: διαχείριση & επεξεργασία εικόνων & ήχου, δημιουργία γραφικών, μοντάζ,
προσχέδια, διορθώσεις, απαραίτητα renders και κόστη από τρίτους (εικόνες, icons, ήχοι).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
• Δύο μονταρισμένα (ολοκληρωμένη παραγωγή) video της κάθε εκδήλωσης (σεμιναρίων) με
συγχρονισμένους υπότιτλους και απόδοση στη ελληνική νοηματική.
• Παράδοση του υλικού: 1. mp4 full HD σε ψηφιακό δίσκο (π.χ. USB stick), 2. Σε μορφή
κατάλληλη προς ανάρτηση στο youtube (playlist) 3. Συμπιεσμένη μορφή mp4 κατάλληλη
προς ανάρτηση (για μετάπτωση) στην ιστοσελίδα του Π.Ε. 8.
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Άρθρο 6
Χρονοδιάγραμμα Εργασιών
Π.Ε.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΕΙΔΟΣ

Π.Ε. 1

Π1.1

Εκτύπωση του Εγχειριδίου 1.0 μήνα από την
με τίτλο «Αναπηρία και υπογραφή της Σύμβασης
Τοπική Ανάπτυξη» (Π.Ε.3
Υποέργο
1)[24
σελίδες
εσωτερικό συν 4 εξώδυλλου
(α’ και β΄ όψη)] σε 5000
αντίτυπα.

Π.1.2

Εκτύπωση του Εγχειριδίου 2.0 μήνα από την
με τίτλο «Οδικός Χάρτης για υπογραφή της Σύμβασης
την Υλοποίηση της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα
Άτομα με Αναπηρίες στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου»
(Π.Ε.4 Υποέργο 1) [24
σελίδες εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄ όψη)]
σε 5000 αντίτυπα.

Π.1.3

Εκτύπωση του Εγχειριδίου 3.0 μήνα από την
με τίτλο «Η Φυσική & υπογραφή της Σύμβασης
Ψηφιακή Προσβασιμότητα
ως
Μέσο
Ισότιμης
Συμμετοχής των Ατόμων με
Αναπηρία σε όλες τις
Εκφάνσεις της Ζωής» (Π.Ε.5
Υποέργο 1) [32 σελίδες
εσωτερικό συν 4 εξώδυλλου
(α’ και β΄όψη)] σε 5000
αντίτυπα.
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Π.1.4

Εκτύπωση του Εγχειριδίου 4.0 μήνα από την
με
τίτλο
«Άτομα
με υπογραφή της Σύμβασης
αναπηρία και Απασχόληση
στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου»
(Π.Ε.6
Υποέργο 1) [24 σελίδες
εσωτερικό συν 4 εξώδυλλου
(α’ και β΄όψη)] σε 3000
αντίτυπα.

Π.1.5

Εκτύπωση του Εγχειριδίου 6.0 μήνα από την
με
τίτλο
«Οδηγός υπογραφή της Σύμβασης
Πρόσβασης ατόμων με
αναπηρία
σε
αρχαιολογικούς χώρους και
μουσεία
και
καλές
πρακτικές»
(Π.Ε.7 του
Υποέργο 1) [24 σελίδες
εσωτερικό συν 4 εξώδυλλου
(α’ και β΄όψη)] σε 3000
αντίτυπα.

Π.1.6

Εκτύπωση του Εγχειριδίου 17.0 μήνα από την
με τίτλο
«Ένταξη της υπογραφή της Σύμβασης
Διάστασης της Αναπηρίας
στις Δράσεις και
τις
Παρεμβάσεις
των
Οργανώσεων της Κοινωνίας
των Πολιτών», (Π.Ε.9 του
Υποέργο 1) [48 σελίδες
εσωτερικό συν 4 εξώδυλλου
(α’ και β΄όψη)] σε 3000
αντίτυπα.

Π.1.7

Εκτύπωση του Εγχειριδίου 1.0 μήνα από την
με
τίτλο
«Οδηγός υπογραφή της Σύμβασης
Δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους
στην
Περιφέρεια
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Πελοποννήσου»
(Π.Ε.10
Υποέργο 1) [32 σελίδες
εσωτερικό συν 4 εξώδυλλου
(α’ και β΄όψη)]
σε 5000
αντίτυπα.
Π.1.8

Εκτύπωση του Εγχειριδίου 11.0 μήνα από την
με τίτλο «Ενδυνάμωση Νέων υπογραφή της Σύμβασης
με Αναπηρία & Χρόνια
Πάθηση»
(Π.Ε.11
του
Υποέργο 1) [16 σελίδες
εσωτερικό συν 4 εξώδυλλου
(α’ και β΄όψη)] σε 1500
αντίτυπα.

Π.1.9

Εκτύπωση του Εγχειριδίου 11.0 μήνα από την
με τίτλο «Ενδυνάμωση υπογραφή της Σύμβασης
Ατόμων με Χρόνια Πάθηση»
(Π.Ε.11 του Υποέργο 1) [16
σελίδες εσωτερικό συν 4
εξώδυλλου (α’ και β΄όψη)σε
1500 αντίτυπα.

Π.1.10

Εκτύπωση του Εγχειριδίου 11.0 μήνα από την
με τίτλο «Ενδυνάμωση υπογραφή της Σύμβασης
Ατόμων
με
Ψυχική
Αναπηρία» (Π.Ε.11 του
Υποέργο 1) [16 σελίδες
εσωτερικό συν 4 εξώδυλλου
(α’ και β΄όψη) σε 1500
αντίτυπα.

Π.1.11

Εκτύπωση του Εγχειριδίου 11.0 μήνα από την
με τίτλο «Ισότητα των υπογραφή της Σύμβασης
Φύλων»
(Π.Ε.11
του
Υποέργο 1) [16 σελίδες
εσωτερικό συν 4 εξώδυλλου
(α’ και β΄όψη) σε 1500
αντίτυπα.
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Π.Ε.2

Π.2.1

Μεταγραφή της έρευνας 1.0 μήνα από την
κοινής
γνώμης
(Π.Ε.2 υπογραφή της Σύμβασης
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές για
τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις

Π.2.2

Μεταγραφή του Εγχειριδίου 2.0 μήνα από την
με τίτλο «Αναπηρία και υπογραφή της Σύμβασης
Τοπική Ανάπτυξη» (Π.Ε.3
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές για
τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις

Π.2.3

Μεταγραφή του Εγχειριδίου 3.0 μήνα από την
με τίτλο «Οδικός Χάρτης για υπογραφή της Σύμβασης
την Υλοποίηση της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα
Άτομα με Αναπηρίες στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου»
(Π.Ε.4 Υποέργο 1) σε
ισοδύναμες
προσβάσιμες
και φιλικές για τα άτομα με
αναπηρία
ηλεκτρονικές
εκδόσεις

Π.2.4

Μεταγραφή του Εγχειριδίου 4.0 μήνα από την
με τίτλο «Η Φυσική & υπογραφή της Σύμβασης
Ψηφιακή Προσβασιμότητα
ως
Μέσο
Ισότιμης
Συμμετοχής των Ατόμων με
Αναπηρία σε όλες τις
Εκφάνσεις της Ζωής» (Π.Ε.5
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές για
τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
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Π.2.5

Μεταγραφή του Εγχειριδίου 5.0 μήνα από την
με
τίτλο
«Άτομα
με υπογραφή της Σύμβασης
αναπηρία και Απασχόληση
στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου»
(Π.Ε.6
Υποέργο 1) σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές για
τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις

Π.2.6

Μεταγραφή του Εγχειριδίου 7.0 μήνα από την
με
τίτλο
«Οδηγός υπογραφή της Σύμβασης
Πρόσβασης ατόμων με
αναπηρία
σε
αρχαιολογικούς χώρους και
μουσεία
και
καλές
πρακτικές» (Π.Ε.7 Υποέργο
1)σε
ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές για
τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις

Π.2.7

Μεταγραφή του Εγχειριδίου 19.0 μήνα από την
με τίτλο «Ένταξη της υπογραφή της Σύμβασης
Διάστασης της Αναπηρίας
στις Δράσεις και
τις
Παρεμβάσεις
των
Οργανώσεων της Κοινωνίας
των
Πολιτών»,
(Π.Ε.9
Υποέργο 1), σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές για
τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις

Π.2.8

Μεταγραφή του Εγχειριδίου 2.0 μήνα από την
με
τίτλο
«Οδηγός υπογραφή της Σύμβασης
Δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους
στην
Περιφέρεια
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Πελοποννήσου» (Π.Ε. 10
Υποέργο 1), σε ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές για
τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις
Π.2.9

Μεταγραφή του Εγχειριδίου 13.0 μήνα από την
με τίτλο «Ενδυνάμωση Νέων υπογραφή της Σύμβασης
με Αναπηρία & Χρόνια
Πάθηση» (Π.Ε.11 Υποέργο 1)
σε ισοδύναμες προσβάσιμες
και φιλικές για τα άτομα με
αναπηρία
ηλεκτρονικές
εκδόσεις

Π.2.10

Μεταγραφή του Εγχειριδίου 13.0 μήνα από την
με τίτλο «Ενδυνάμωση υπογραφή της Σύμβασης
Ατόμων με Χρόνια Πάθηση»
(Π.Ε.11 Υποέργο 1) σε
ισοδύναμες
προσβάσιμες
και φιλικές για τα άτομα με
αναπηρία
ηλεκτρονικές
εκδόσεις

Π.2.11

Μεταγραφή του Εγχειριδίου 13.0 μήνα από την
με τίτλο «Ενδυνάμωση υπογραφή της Σύμβασης
Ατόμων
με
Ψυχική
Αναπηρία» (Π.Ε.11 Υποέργο
1)
σε
ισοδύναμες
προσβάσιμες και φιλικές για
τα άτομα με αναπηρία
ηλεκτρονικές εκδόσεις

Π.2.12

Μεταγραφή του Εγχειριδίου 13.0 μήνα από την
με τίτλο «Ισότητα των υπογραφή της Σύμβασης
Φύλων» (Π.Ε.11 Υποέργο 1)
σε ισοδύναμες προσβάσιμες
και φιλικές για τα άτομα με
αναπηρία
ηλεκτρονικές
εκδόσεις
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Π.Ε.3

Π.3.1

Παραγωγή σε νοηματική και 2.0 μήνα από την
υποτιτλισμό της έρευνας υπογραφή της Σύμβασης
κοινής
γνώμης
(Π.Ε.2
Υποέργο 1)

Π.3.2

Παραγωγή σε νοηματική και 3.0 μήνα από την
υποτιτλισμό του Εγχειριδίου υπογραφή της Σύμβασης
με τίτλο «Αναπηρία και
Τοπική Ανάπτυξη» (Π.Ε.3
Υποέργο 1).

Π.3.3

Παραγωγή σε νοηματική και 4.0 μήνα από την
υποτιτλισμό του Εγχειριδίου υπογραφή της Σύμβασης
με τίτλο «Οδικός Χάρτης για
την Υλοποίηση της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα
Άτομα με Αναπηρίες στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου»
(Π.Ε.4 Υποέργο 1).

Π.3.4

Παραγωγή σε νοηματική και 5.0 μήνα από την
υποτιτλισμό του Εγχειριδίου υπογραφή της Σύμβασης
με τίτλο «Η Φυσική &
Ψηφιακή Προσβασιμότητα
ως
Μέσο
Ισότιμης
Συμμετοχής των Ατόμων με
Αναπηρία σε όλες τις
Εκφάνσεις της Ζωής» (Π.Ε.5
του Υποέργο 1).

Π.3.5

Παραγωγή σε νοηματική και 6.0 μήνα από την
υποτιτλισμό του Εγχειριδίου υπογραφή της Σύμβασης
με
τίτλο
«Άτομα
με
αναπηρία και Απασχόληση
στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου»
(Π.Ε.6
Υποέργο 1).

Π.3.6

Παραγωγή σε νοηματική και 8.0 μήνα από την
υποτιτλισμό του Εγχειριδίου υπογραφή της Σύμβασης
με
τίτλο
«Οδηγός
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Πρόσβασης ατόμων με
αναπηρία
σε
αρχαιολογικούς χώρους και
μουσεία
και
καλές
πρακτικές» (Π.Ε.7 Υποέργο
1).
Π.3.7

Παραγωγή σε νοηματική και 21.0 μήνα από την
υποτιτλισμό «Ένταξη της υπογραφή της Σύμβασης
Διάστασης της Αναπηρίας
στις Δράσεις και
τις
Παρεμβάσεις
των
Οργανώσεων της Κοινωνίας
των Πολιτών»,
(Π.Ε.9
Υποέργου1)

Π.3.8

Παραγωγή σε νοηματική και 3.0 μήνα από την
υποτιτλισμό
«Οδηγός υπογραφή της Σύμβασης
Δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους
στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου» (Π.Ε.10 του
Υποέργο 1).

Π.3.9

Παραγωγή σε νοηματική και 16.0 μήνα από την
υποτιτλισμό του Εγχειριδίου υπογραφή της Σύμβασης
με τίτλο «Ενδυνάμωση Νέων
με Αναπηρία & Χρόνια
Πάθηση» (Π.Ε.11 Υποέργο
1).

Π.3.10

Παραγωγή σε νοηματική και 14.0 μήνα από την
υποτιτλισμό του Εγχειριδίου υπογραφή της Σύμβασης
με τίτλο «Ενδυνάμωση
Ατόμων με Χρόνια Πάθηση»
(Π.Ε.11 Υποέργο 1).

Π.3.11

Παραγωγή σε νοηματική και 14.0 μήνα από την
υποτιτλισμό του Εγχειριδίου υπογραφή της Σύμβασης
με τίτλο «Ενδυνάμωση
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Ατόμων
με
Ψυχική
Αναπηρία» (Π.Ε.11 Υποέργο
1).

Π.Ε.4

Π.Ε.5

Π.3.12

Παραγωγή σε νοηματική και 14.0 μήνα από την
υποτιτλισμό του Εγχειριδίου υπογραφή της Σύμβασης
με τίτλο «Ισότητα των
Φύλων» (Π.Ε.11 Υποέργο 1).

Π.4.1

Προσβάσιμη Ιστοσελίδα – 3.0 μήνα από την
Ενδιάμεση Έκδοση - για τις υπογραφή της Σύμβασης
ανάγκες του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης

Π.4.2

Προσβάσιμη Ιστοσελίδα – 7.0 μήνα από την
Τελική Έκδοση - για τις υπογραφή της Σύμβασης
ανάγκες του Π.Ε.8 του
Υποέργου 1 της Πράξης

Π.5.1

Βιντεοσκόπηση δύο (2) 12.0 μήνα από την
σεμιναρίων του Π.Ε.8 του υπογραφή της Σύμβασης
Υποέργου 1 της Πράξης

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 7
Αμοιβή του Αναδόχου
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1.Η αμοιβή του Αναδόχου για το έργο που θα εκτελέσει ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
………………. € , πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Στο ποσό της αμοιβής της παραγράφου 1 του παρόντος περιλαμβάνονται η αμοιβή του
Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και γενικά ή ειδικά για το έργο αυτό έξοδά του,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και
άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
3. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση.
4. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής.
Άρθρο 8
Τρόπος πληρωμής
Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20% επί του συμβατικού τιμήματος, μετά
την υπογραφή της σύμβασης, με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον ν. 4412/16.
•
Α’ Δόση, ίση με ποσοστό 43,173688% του συμβατικού τιμήματος μειωμένο κατά το
ποσοστό της ληφθείσας προκαταβολής, με την ολοκλήρωση και παραλαβή των Παραδοτέων
Π.1.1, Π.1.7, Π2..1, Π.1.2, Π2.2, Π2.8, Π.3.1, Π.1.3,Π.2.3, Π.3.2, Π.3.8,Π.4.1 (δηλαδή, κατά την
πληρωμή της Α΄ Δόσης θα συμψηφιστεί το ποσό της ληφθείσας προκαταβολής).
•
Β’ Δόση, ίση με ποσοστό 24,455566% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση
και παραλαβή των Παραδοτέων Π.1.4, Π.2.4, Π.3.3, Π.2.5, Π.3.4, Π.1.5, Π.3.5, Π.2.6, Π.4.2
•
Γ’ Δόση, ίση με ποσοστό 21,427924% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση
και παραλαβή Παραδοτέων Π.3.6., Π.1.8, Π.1.9, Π.1.10, Π.1.11, Π.5.1, Π.2.9, Π.2.10, Π.2.11,
Π.2.12, Π.3.10, Π.3.11, Π.3.12.
•
Δ’ Δόση, ίση με ποσοστό 10,942822% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση
και παραλαβή των Παραδοτέων Π.3.9, Π.1.6, Π.2.7, Π.3.7.
Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», ρητά θα συμφωνείται στο πλαίσιο της σύμβασης με τον
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Ανάδοχο ότι ο τελευταίος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο
χρόνο δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης του
Προγράμματος στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/201615 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται
με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α)κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36
του ν. 4412/2016..
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)16.

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν.
4497/2017.
15

16

Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της

διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
Άρθρο 9
Εγγυήσεις
1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμόν
Νο………………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ………………….. ποσού ……………… €
που αντιπροσωπεύει ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και το αργότερο εντός δύο (2)
μηνών από τη λήξη της παρούσας σύμβασης.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με
το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
Άρθρο 10
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Έλεγχος, Παραλαβή και Αξιολόγηση του Έργου
Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα του έργου
που αφορούν σε αναφορές, εκθέσεις, κ.λπ. στην Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τυποποιημένο περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως
επεξεργάσιμο και ελέγξιμο.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό
με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής η οποία και θα
εισηγείται στην Εκτελεστική Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με της
υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:
Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι:
i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.
ii. Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων.
iii. Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.
iv.Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου.
Η Ε.Π.Π.Ε. ή ο Πρόεδρος της Ε.Π.Π.Ε. θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε
συσκέψεις, κατά της οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται
προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται
οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.
Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
του Έργου (Ε.Π.Π.Ε).
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H παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων, καθώς και του συνόλου του Έργου, θα γίνεται κατά
τον χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ» του
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης ανάλογα με τα εκεί αναφερόμενα στάδια εκτέλεσης του
Έργου.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παραδοτέων και συνεπώς
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν. 4412/2016.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Εκτελεστική Γραμματεία της
Αναθέτουσας Αρχής με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την Ε.Π.Π.Ε., δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά
την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο ,έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την
υλοποίηση του έργου.
Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του
έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά της εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση
των τυχών διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων
που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, εις 3πλούν και το διαβιβάζει στην Ε.Γ της ΕΣΑμεΑ.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων
αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 11 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Οι έλεγχοι, εκτός από την Αναθέτουσα Αρχή, θα διενεργούνται από: • την Ε.Υ.
Διαχείρισης του Ε.Π, • την Αρχή Πληρωμής του ΕΣΠΑ, • την Επιτροπή Δημοσιονομικού
Ελέγχου και • την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για τη διενέργεια των εκάστοτε προβλεπομένων από την
Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία ελέγχων του φυσικού αντικειμένου και των οικονομικών
στοιχείων του Έργου.
Τα στάδια ελέγχου είναι τα εξής:
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α. Προληπτικός έλεγχος που αφορά το αρχικό στάδιο πριν την έναρξη υλοποίησης του
Έργου, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται η τήρηση των συμφωνηθέντων για τη
προετοιμασία υλοποίησης του Προγράμματος.
β. Έλεγχος κατά την εκτέλεση του Έργου διενεργείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου,
με τον οποίο ελέγχεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που δηλώνονται από τον ανάδοχο στα
πλαίσια των μηνιαίων δελτίων παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου και των μέχρι τότε
υποβληθέντων παραδοτέων, η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος
βάσει της σύμβασης και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες και διατάξεις.
γ. Έλεγχος με την ολοκλήρωση του Έργου διενεργείται μετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσής
του από τον Ανάδοχο, αφορά το συνολικό φυσικό αντικείμενο, με το πέρας του οποίου
βεβαιώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου του Έργου. εξετάζεται η τήρηση των όρων της
Σύμβασης.
Κατά τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου του Έργου εξετάζεται αν τηρήθηκαν τα
αναφερόμενα στο οικείο άρθρο της παρούσας.
Όλα τα τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλο έγγραφο ισοδύναμης λογιστικής
αξίας, που τηρείται στην έδρα του Αναδόχου, πρέπει να επιδεικνύονται σε πρωτότυπα, όποτε
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, και να υποβάλλονται, εφόσον ζητηθεί, σε αντίγραφα
νομίμως επικυρωμένα από τον ανάδοχο, βάσει των διατάξεων του ΚΒΣ. Δεν γίνονται δεκτά
συγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόσον αυτά δεν συνοδεύονται από αναλυτικά παραστατικά των
επιμέρους δαπανών των Τμημάτων κατάρτισης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης του Έργου να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία που απαρτίζουν τον
οικονομικό φάκελο στην έδρα του και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών στις έδρες των
Παραρτημάτων του, όπως αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ, οφείλει δε
να εφαρμόζει την Εθνική Νομοθεσία για τις λογιστικές καταχωρήσεις (ΚΒΣ) και να τηρεί τα
στοιχεία προς έλεγχο μέχρι την …………………..
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Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από την
Αναθέτουσα Αρχή με την προσκόμιση από τον ανάδοχο σε αυτή όλων των αναγκαίων
στοιχείων, εντός των δεσμευτικών και εύλογων χρονικών ορίων που τίθενται από το αρμόδιο
ελεγκτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η μη έγκαιρη συμμόρφωση στα ανωτέρω χρονικά
όρια μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 42
(Λύση Σύμβασης - Έννομες συνέπειες πλημμελούς τήρησης των συμφωνηθέντων) και την
καθυστέρηση καταβολής των δόσεων.
Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση και αποτέλεσμα ελέγχου από τους
ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο. α) Στον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτέλεσμα
ελέγχου. Με το ίδιο έγγραφο καλείται ο Ανάδοχος να διατυπώσει εγγράφως και εντός της
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από τη λήψη του αποτελέσματος ελέγχου, τις απόψεις του
κατά του ανωτέρω αποτελέσματος ελέγχου. β) Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου και διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, ο Ανάδοχος
ενημερώνεται εγγράφως (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά ή με τηλεομοιοτυπία) από την
Αναθέτουσα Αρχή για τη διαπίστωση αυτή, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, προκειμένου να προβεί σε αναστολή της υλοποίησης
των Τμημάτων κατάρτισης. γ) Εάν κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η αχρεώστητη
ή παράνομη καταβολή χρηματικών ποσών των δόσεων της χρηματοδότησης, εφαρμόζονται
οι σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Συστήματος Δημοσιονομικής Διόρθωσης. δ) Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει μονομερώς μηχανισμούς
πιστοποίησης και ελέγχου της υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι θα
εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών και
του τελικού αποτελέσματος.
Άρθρο11
Κήρυξη Αναδόχου εκπτώτου
Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
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εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του
για παροχή εξηγήσεων, α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, β)
είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να
λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
4) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50%

της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα
2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,
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5) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ

επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
6) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από

τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν
οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 12
Σύγκρουση Συμφερόντων
Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του
και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ. 24 ν. 4412/2016 κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων κατά την έννοια του ίδιου άρθρου. Επίσης, βεβαιώνει, δηλώνει και εγγυάται
ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε από το προσωπικό, τους συνεργάτες υπαλλήλους ή
προστηθέντες του, που θα χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση του Έργου που ανατίθεται με
την παρούσα σύμβαση, έχουν ή θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης,
οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις υπηρεσίες που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή
στο πλαίσιο της παρούσας ή που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 13
Τροποποίηση της Σύμβασης
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Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων
της Σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις
υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.
Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε
περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματικές
εργασίες δεν είναι επιλέξιμες.
Τροποποιήσεις και αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις και δεν
αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος
σύμβασης). Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., τροποποίηση Τ.Δ.Π. κ.λπ) μόνο υπό τους όρους
και προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/16 και με την απαραίτητη προϋπόθεση της
σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Για την
τροποποίηση απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Σε κάθε περίπτωση το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται
αναλλοίωτο.
Άρθρο 14
Καταγγελία - Λύση της Σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε
αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον Ανάδοχο, και ιδίως
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από τη Σύμβαση,
2. ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής,
3. ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής,
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4. εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου, ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των
περιουσιακών του στοιχείων,
5. εάν εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του ή αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα
αδικήματα του άρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης,
6. εάν η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρ. 132 του ν. 4412/2016,
7. εάν ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
8. εάν η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία
έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρ. 258 της ΣΛΕΕ.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο κοινοποίησής
της. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ'
αυτήν, προθεσμία άρσης της παράβασης οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση
θεραπευθείσα. Με τη λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της
Αναθέτουσας Αρχής:
(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται
για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,
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(β) να παραδώσει σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία
ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης
φύσεως υποστηρικτά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο,
(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άμεσα ή
έμμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι
υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή
οποιοδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις
ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία
προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των
εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση
των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των
παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα
τα δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα (καταγγελία, κατάπτωση Εγγυητικών
Επιστολών, επιβολή ποινικών ρητρών κλπ) καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που της παρέχει
ο Νόμος. Η άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή ενός ή περισσότερων από τα δικαιώματα αυτά
δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή άλλων δικαιωμάτων της.
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Άρθρο 15
Υποκατάσταση – Εκχώρηση – Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την υλοποίηση
του Έργου.
Οι όροι, συμφωνίες και συνθήκες της παρούσας υποχρεώνουν και ωφελούν τα Μέρη καθώς
και τους διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους.
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση και
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί καθ' οιονδήποτε τρόπο το
σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση προς
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που προβεί σε μεταβίβαση ή
εκχώρηση δικαιωμάτων από τη Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία έχει το δικαίωμα καταγγελίας της
Σύμβασης. Κατ' εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με
βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα.
Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τους παρακάτω εργολάβους σύμφωνα και με την τεχνική
προσφορά του:
Περιγραφή τμήματος Έργου Επωνυμία,

Στοιχεία Ημερομηνία

που προτίθεται ο υποψήφιος Επικοινωνίας,

Νόμιμοι Δήλωσης

Ανάδοχος να αναθέσει σε Εκπρόσωποι Υπεργολάβου
Υπεργολάβο
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Ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες
των εκπροσώπων, των υπεργολάβων και των συνεργατών του καθώς και των υπαλλήλων
αυτών, όπως ακριβώς για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή
των υπαλλήλων του.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της
Σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των
τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Άρθρο 16
Ανωτέρα Βία
Η ευθύνη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών αναστέλλεται
στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα εκείνο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε
περιστατικά ανωτέρας βία, ήτοι σε γεγονότα εξαιρετικά και απρόβλεπτα, που δεν θα
μπορούσαν να προληφθούν αντικειμενικά ή να ανατραπούν, υπό την προϋπόθεση ότι η
επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.
Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
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Άρθρο 17
Πνευματική Ιδιοκτησία
Η Αναθέτουσα Αρχή, οι καθολικοί αυτού διάδοχοι και τυχόν συνδεδεμένα αυτού νομικά
πρόσωπα αποκτούν καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης την άδεια χρήσεως και
εκμεταλλεύσεως των πνευματικών έργων του Αναδόχου, που επιδέχονται διανοητικής
ιδιοκτησίας και εισφέρονται για την εκπόνηση του παρόντος έργου.
Οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή ή χρήση των παραδοτέων της παρούσας σύμβασης
από την Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί την προηγούμενη συναίνεση του Αναδόχου.
Άρθρο 18
Εμπιστευτικότητα – Προσωπικά Δεδομένα
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή (ή
Αυτή σκέτο). Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη ρητή της άδεια.
Η ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας και οι λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον
Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή
βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την παροχή υπηρεσιών.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα
απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα
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που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και
με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή
μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και τον
Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/A’/10.4.1997) αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς
και κάθε παράγωγο δίκαιο/γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν
από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε σχετική νομοθεσία.
Άρθρο 19
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
1. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα.
2. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και συγκεκριμένα από τον ν.
4412/16, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση,
επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να
εκτελούν της υποχρεώσεις της και να ασκούν τα δικαιώματά της με καλή πίστη και σύμφωνα
με της όρους της παρούσας.
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Άρθρο 20
Τελικές διατάξεις
1. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτό στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
2. Η σειρά ισχύς των τευχών είναι:
•

Η παρούσα σύμβαση

•

Το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού

•

Η τεχνική προσφορά του αναδόχου

•

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου

3. Για όσα θέματα δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αναλογικά:
•

Οι διατάξεις του ν. 4412/16, όπως ισχύει κάθε φορά.

•

Η σχετική Απόφαση Διενέργειας του Διαγωνισμού

•

Η Τεχνική και οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε
αντίθεση με την προαναφερόμενη απόφαση.

4. Απαγορεύεται η από τον Ανάδοχο εκχώρηση των οικονομικών απαιτήσεων που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και τα συμβαλλόμενα μέρη τη διάβασαν και έκαναν
αποδεκτό το περιεχόμενό της, τη μονογράψανε σε όλες τις σελίδες της και την υπέγραψαν
σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στην ΕΣΑμεΑ και το άλλο
έλαβε ο Ανάδοχος.ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
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